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InclInatIon measurIng Instruments Eğim ölçer cihazları

... 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 

… 2 eksen için yüksek hassasiyetli ve kompakt bir eğim ölçüm 
cihazıdır ve BlueSYSTEM SIGMA ile uyumludur. Radyo veri 
iletimi ile.

Ana uygulama alanı
• Nesnelerin hassas şekilde ayarlanması
• Zaman kazandıran 2 eksen düzlemsellik ölçümü
• rotasyon ölçümü PITCH ve ROLL

Digit increments (Sensitivity)
Rakam artışları (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

0.001 ±20

BlueSYSTEM SIGMA

BlueLEVEL-2D

App

For Android 3.0 and above Android 3.0 ve üzeri için

Bağlantı:     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

… BlueLEVEL‘in eğim ölçüm cihazları ve kablosuz ekran 
BlueMETER SIGMA‘dan oluşur. Radyo veri iletimi ile.

Ana uygulama alanı
• nesnelerin hassas ayarlanması
• doğruluk ölçümü
• paralellik ölçümü
• düzlemsellik ölçümü
• diklik ölçümü
• rotasyon ölçümü PITCH ve ROLL

Digit increments (Sensitivity)
Rakam artışları (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

0.001 ±20

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

App

For Android 3.0 and above Android 3.0 ve üzeri için

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) 

… Bağımsız bir ölçüm aracıdır

Ana uygulama alanı
• nesnelerin hassas ayarlanması
• doğruluk ölçümü
• paralellik ölçümü
• diklik ölçümü

Scale graduation (Sensitivity)
Hassasiyet
/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

Digit increments (Sensitivity)
Rakam artışları (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (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

… BlueSYSTEM SIGMA ile uyumludur. Radyo veri iletimi ile.

Ana uygulama alanı
• nesnelerin hassas ayarlanması
• doğruluk ölçümü
• paralellik ölçümü
• düzlemsellik ölçümü
• diklik ölçümü
• rotasyon ölçümü PITCH ve ROLL

BlueCLINO High Precision

App

For Android 3.0 and above Android 3.0 ve üzeri için

Bağlantı:     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

… Bağımsız bir ölçüm aracıdır

Ana uygulama alanı
• nesnelerin hassas ayarlanması
• doğruluk ölçümü
• paralellik ölçümü
• diklik ölçümü

Digit increments (Sensitivity)
Rakam artışları (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (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

… Bağımsız bir ölçüm aracıdır.

Ana uygulama alanı
• nesnelerin ayarlanması
• büyük eğim açılarının ayarlanması

Digit increments (Sensitivity)
Rakam artışları (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Limits of error
Hata sınırları

/ arcmin

Range
Aralık

/ °

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

… BlueMETER SIGMA kablosuz ekranı ile uyumludur. Radyo 
veri iletimi ile.

Ana uygulama alanı
• nesnelerin hassas ayarlanması
• büyük eğim açılarının ayarlanması
• Dahili yerçekimi dengelemesi sayesinde dünya çapında 

aynı doğruluk

BlueCLINO

Clinotronic PLUS

App

For Android 3.0 and above Android 3.0 ve üzeri için

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

Digit increments (Sensitivity)
Rakam artışları (Hassasiyet)

/ arcsec

Limits of error
Hata sınırları

/ arcsec

Range
Aralık

/ °

2 3.6 + 0.060% MW
±10

5 12 + 0.027% MW
±60

Mw = measured value Mw = Ölçülen değer

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)
Rakam artışları (Hassasiyet)

/ arcsec

Limit of errors
Hata sınırları

/ arcsec

Range
Aralık

/ °

5 0.04% MW / min. 5 arcsec ±45

… Bağımsız bir ölçüm aracıdır. Radyo veri iletimi ile

Ana uygulama alanı
• nesnelerin ayarlanması
• büyük eğim açılarının ayarlanması
• Dahili yerçekimi dengelemesi sayesinde dünya çapında 

aynı doğruluk

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

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

… Sensörler, uzak ekran BlueMETER SIGMA ile ve ayrıca Blu-
eTC, MultiTC ve TC ile uyumludur.

Ana uygulama alanı
• nesnelerin hassas ayarlanması
• doğruluk ölçümü
• paralellik ölçümü
• düzlemsellik ölçümü
• diklik ölçümü
• rotasyon ölçümü PITCH ve ROLL
• büyük eğim açılarının ayarlanması
• özel ölçüm tabanı uyarlamaları
• boyut, ağırlık veya darbelere karşı özel uyarlamalar

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  

… Sensörler uzak ekran BlueMETER SIGMA ile ve ayrıca Blu-
eTC, MultiTC ve TC ile uyumludur.

Ana uygulama alanı
• nesnelerin hassas ayarlanması
• mutlak sıfır konumuna bağlı olarak nesnelerin uzun süreli 

izlenmesi

Type
Tip

Resolution
Çözünürlük

/ arcsec

Range
Aralık

/ °

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
Hata sınırları

/ arcsec

Linearity
Doğrusallık

Range
Aralık

/ °

1 0.5% MW
±1

Mw = measured value Mw = Ölçülen değer

Type
Tip

Resolution
Çözünürlük

/ arcsec

Range
Aralık

/ °

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. 

ZEROTRONIC sensörleri için iletişim aracı, verileri ZEROT-
RONIC sensöründen eğim, sıcaklık, adres ve seri numarası 
olarak okumak için. Adresin ayarlanması mümkün.

ZEROMATIC Configurator

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

ZEROMATİK sensörler için konfigürasyon aracı.
• Ters ölçümün zaman aralığı
• Geçit zaman
• Anlık ölçüm
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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.

WYLER AG, binaları, köprüleri, toprak kaymalarını, barajları 
veya tünelleri izlemek (geçici veya kalıcı) için çeşitli çözümler 
sunmaktadır.

Bu tür nesnelerin değişikliklerini görselleştirmek için, ölçüm 
verilerinin sadece elde edilmesi değil, aynı zamanda iletilmesi, 
analiz edilmesi ve sunulması gerekir.

DataLogger:  

Easy to use due to its simple parameterization.

DataLogger: 

Basit parametreleştirmesi nedeniyle kullanımı kolaydır.

DataTaker: 

Flexible datalogger; freely programmable.

DataTaker: 

Esnek veri kaydedici; serbestçe programlanabilir.

Geo Monitoring Systems: 

For more complex applications.

Coğrafi İzleme Sistemleri

Daha karmaşık uygulamalar için.

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

Barajların, Köprülerın veya Bınaların UzUn Sürelı İzlenmeSı

DataLogger
DaTaLogger specificaLLy aDapTeD To WyLer insTrumenTs

Datalogger, özellıKle Wyler cıhazlarına Uyarlanmış

DataTaker

Geo-Monitoring Systems / Coğrafi İzleme Sistemleri
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external dIsplays HarIcI ekranlar

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

LED-CROSS, bir platformun eğiminin görsel bir sunumunu 
sağlamak için çok uygundur.

Tipik uygulamalar:

• Eğime duyarlı ürünler için bir vincin denetimi
• Nesnelerin veya platformların manuel olarak hidrolik 

dengelenmesi için optik yardım
• Çalışma platformlarının denetimi: programlanabilir 

alarmların yardımıyla platformun devrilmesini önleme

LED CROSS

With radio data transmission.

… can be used as a remote display for …

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

Radyo veri iletimi ile

…  bu cihazlar için uzak ekran olarak kullanılabilir…

• BlueLEVEL
• BlueCLINO ve BlueCLINO Yüksek Hassasiyetli
• MINILEVEL NT
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

LED CROSS Configurator / LED Cross Yapılandırıcı

Software for easy configuration of the LED CROSS LED CROSS‘un kolay konfigürasyonu için yazılım
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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

Radyo veri iletimi ile

… bu ürünler için alıcı-verici / dönüştürücü olarak kullanılabilir…

• BlueLEVEL
• BlueLEVEL-2D
• MINILEVEL NT
• BlueCLINO ve BlueCLINO Yüksek Hassasiyetli
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

MultiTC

With data transmission by cable.

… can be used as transceiver/converter for … 

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Veri iletimi kablo ile

…… bu ürünler için alıcı-verici / dönüştürücü olarak kullanılabilir…

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

network components Ağ bileşenleri
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measurIng software ölçüm yazIlImI

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

Monitoring İzleme

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.

wylerCHART, Wyler eğim ölçüm cihazlarından ve ZEROTRONIC sens-
rölerden gelen ölçüm verilerini toplar. Bu ölçüm sonuçları otomatik ola-
rak bir csv dosyasında okunur ve EXCEL ile daha sonra değiştirilebilir.

wylerDYNAM, tüm ölçüm görevlerine uyarlanabilir geniş bir çözüm yel-
pazesi sunar. Sadece birkaç tıklamayla basit ölçüm görevleri başlatılabilir. 
Büyük esnekliği sayesinde karmaşık ölçüm görevleri de çözebilir.

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 Arayüz

wylerINSERT, sensörlerden gelen eğim değerlerini okumak ve bunları, 
imlecin geçerli konumundaki herhangi bir programa tıpkı elle yazdığınız 
gibi eklemek için kullanımı kolay ve güçlü bir araçtır.

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 Geliştirme

WYLER Yazılım Geliştirme Kiti, WYLER enstrümanları için kendi analiz 
yazılımlarını geliştirmek isteyen müşteriler içindir. WYLER AG, doğrudan 
veya WYLER tarafından geliştirilen bir yazılım arayüzü aracılığıyla WY-
LER cihazları veya WYLER sensörleriyle nasıl etkileşime gireceğini 
açıklayan birkaç yazılım örneği sunmaktadır. Bu örnekler deneyimli bir 
programcının kendi uygulama yazılımını başarıyla geliştirmesini sağlar.

Geometry Geometri

wylerSOFT info center 
(all software products of WYLER AG 

for inclination measuring instruments 
and sensors)

Genel Bakış wylerSOFT
(eğim ölçüm cihazları ve sensörleri 
için WYLER AG‘nin tüm yazılım ürün-
leri)
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precIsIon spIrIt levels Hassas Su Terazileri

Yatay yüzeylerin ve silindirlerin ölçümü için, yalıtkan tutacak, cam tüp 
koruması ve tahta kutu ile birlikte.

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

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

smallest 
en küçük                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

/ mm

biggest 
en büyük

 
/ 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

Dikey yüzeylerde, düz veya silindirik yüzeylerde güçlü manyetik            
tutunma sayesinde yatay veya dikey ölçümler için, yalıtkan tutacağı ve 
tahta kutu ile birlikte.

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

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

 
/ 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 Yatay Su Terazisi 55 SPIRIT

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT Manyetik Su Terazisi 48 SPIRIT

2 düz tabanı (üst ve sağ) ve 2 prizmatik tabanı (alt ve sol) ile yatay 
ve    dikey kontroller, düz veya silindirik yüzey ölçümleri için, yalıtkan          
tutacak, cam tüp koruması ve tahta kutu ile birlikte.

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)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

smallest 
en küçük                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

/ mm

biggest 
en büyük

 
/ 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 Hassas Kare Su Terazisi 58 SPIRIT

Prizmatik tabanı ile düz ve silindirik yüzey ölçümleri için, yalıtkan           
tutacak, cam tüp koruması ve tahta kutu ile birlikte.

Mil çapı: Ø 19 ... 108 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)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

smallest 
en küçük                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

/ mm

biggest 
en büyük

 
/ 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 Kontrol Su Terazisi 61
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Tamamen yatay olmayan düz ve silindirik yüzeylerin kontrolü için,       
ayarlanabilir ve tahta kutu ile birlikte.

Mil çapı: 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)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

 
/ mm

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

Prizmatik sertleştirilmiş çelik ölçüm tabanı ile yüzeylerin düzlüğünü, 
eğimini ve konikliğini ölçmekte kullanılır. Yalıtımlı tutacağı ve tahta     
kutusu ile birlikte.

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)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

 
/ mm

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

Adjustable Spirit Level 52 Ayarlanabilir Su Terazisi 52

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 Ayarlanabilir Mikrometre Su Terazisi 68

Düz olmayan yüzeylerin ölçümü için, ölçüm aralığı ±5 mm, tahta 
kutusu ile birlikte

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

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

 
/ mm

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50

Birbirine dik iki prizmatik kanal ile birlikte. Prizmatik kanallar mil çapı   
Ø 19 … 108 mm için uygundur, boyutlara bağlı olarak.

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 Mikrometrik Su Terazisi 53

Crankpin Spirit Level 56 Krankpin Su Terazisi 56

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

smallest 
en küçük                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

/ mm

biggest 
en büyük

 
/ 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

Yan tarafından da terazinin kontrol edilebilir yatay su terazisi. Standart 
versiyonu prizmatik ölçüm tabanına sahiptir. Ortak noktasında girinti 
yoktur.

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)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

smallest 
en küçük                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

/ mm

biggest 
en büyük

 
/ 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 Mil Su Terazisi 63
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Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

smallest 
en küçük                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x diameter
Boyutlar - boy x genişlik x çap

/ mm

biggest 
en büyük

 
/ mm

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Düz ölçüm tabanı ile birlikte
59 A Seçeneği:
Vidalamak için 2 delikli 80 ve 150 mm boy seçenekleri mevcuttur.

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 Boru Su Terazisi 59

For machines, apparatus and other technical applications. Makinalar, aparatlar ve diğer teknik uygulamalar için

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

smallest 
en küçük                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

/ mm

biggest 
en büyük

 
/ 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 Vidalanabilir Su Terazisi 66

Available with flat or prismatic base. Düz veya prizmatik taban seçenekleri mevcuttur.

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

smallest 
en küçük                                  

                 
/ mm

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

/ mm

biggest 
en büyük

 
/ mm

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

1.00 ± 3.00

Dikey ölçümler için, düz ve silindirik yüzeylere güçlü manyetik tutucu 
ile, plastik viyal koruması ve tahta kutusu ile birlikte.

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

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

/ mm

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

Çıkartılabilir boru terazi ile dikey ölçümler için 150 x 40 mm ölçüm 
tabanı, yatay ölçümler için 150 x 10 mm ölçüm tabanı, tahta kutu ile 
birlikte.

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)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

/ mm

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

Horizontal Spirit Level 69 Yatay Su Terazisi 69

Magnetic Angle Spirit Level 47 Manyetik Köşeli Su Terazisi 47

Universal Angle Spirit Level 64 Üniversal Açı Su Terazisi
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To screw-on, for machines, apparatus, etc. Vidalanabilir, makinalar, aparatlar vb. için

Cross Spirit Level 78 Çapraz Su Terazisi - 78

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ (mm/m)

178-080-123-xxx                                        

/ mm

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

/ 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. Vidalanabilir, makinalar, aparatlar vb. için

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

Range
Aralık

Dimensions – diameter x height
Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik

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

smallest 
en küçük 

/ mm

biggest 
en büyük 

/ 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. Vidalanabilir, makinalar, aparatlar vb. için 

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

Dimensions – diameter x height
Boyutlar - boy x genişlik x yükseklik

/ arcmin

smallest 
en küçük                       

/ mm

biggest 
en büyük 

/ 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 Cross Spirit Level 76

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74 Dairesel Su Terazisi 72 / 73 / 74
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clInometers clInometer

The CLINORAPID 45 is suitable for measuring any inclination in de-
grees and minutes, on flat surfaces and shafts. Measuring range 
±180 degrees. As this instrument does not measure using a glass 
vial, it is nearly independent from the environmental temperature 
and can therefore very well be used for outdoor measurements.

CLINORAPID 45 herhangi bir eğimi, düz yüzeylerde ve millerde de-
rece ve dakika cinsinden ölçmek için uygundur. Ölçüm aralığı ± 180 
derece. Bu cihaz bir cam şişe kullanarak ölçüm yapmadığından, or-
tam sıcaklığından neredeyse bağımsızdır ve bu nedenle dış mekan 
ölçümleri için çok iyi kullanılabilir.

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ arcmin

Range
Aralık

/ °

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

 
/ mm

10 ±180 200 x 30 x 130

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

Herhangi bir eğimi kontrol etmek için, 2 x 180 derecelik okuma, prizma-
tik dökme demir taban.

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ °

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

 
/ mm

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

2 x 180 derece dairesel skala ile doğru açısal sapmayı ölçmek için, ince 
öğütülmüş sertleşmiş çeliğin ince öğütülmüş prizmatik tabanı, miller 
ve düz yüzeylerde ölçmek için, 1 Div. = 1 arcmin, ahşap kutu ile.

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.

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ °

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

 
/ mm

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

İnce ayarlamalı, iki yassı taban ve iki prizmatik taban, dairesel ölçülü, 2 
x 180 ° ‘lik bölme, 3 arcmin okumalı cetvel, ahşap kutu ile.

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)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ °

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

 
/ mm

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

İnce ayarlamalı, 2 prizmatik taban, 90 dereceye kadar açıların kolayca 
kontrol edilmesini sağlar. derece ve dakika cinsinden, ahşap kutusuyla, 
10arcmin okumalı cetvel

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.

Digit increments (Sensitivity)
Cetvel okuma (Hassasiyet)

/ (mm/m)

Range
Aralık

/ °

Dimensions – length x width x height
Boyutlar - uzunluk x genişlik x yükseklik

 
/ mm

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90

Clinometer 80 Clinometer 80

Frame Angle Spirit Level 79 Çerçeve açılı su terazisi 79 

Inclination Spirit Level 57 Eğim su terazisi 57

CLINORAPID 45 CLINORAPID

Protractor spirit level 62 Açı ölçer su terazisi 62
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Various Products
• Measuring and Setting Plates for Laboratories
• Measuring and Setting Straight edges

Çeşitli Ürünler
• Laboratuvarlar İçin Ölçme ve Ayar Pleytleri
• Düz kenarların Ölçülmesi ve Ayarlanması

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.

Kalibrasyon Laboratuvarı SCS WYLER

Yüksek hassasiyetli eğim ölçüm cihazları düzenli olarak test 
edilmeli ve yeniden kalibre edilmelidir. Klimalı kalibrasyon 
laboratuvarımız, METAS Switzerland tarafından onaylanmış 
özel yüksek hassasiyetli ölçüm ve kalibrasyon ekipmanları 
ile donatılmıştır. Aletler ve sensörler için kalibrasyon aralığı 
çok küçük açılardan (0.2 arcsec) tam daireye (360 °) ulaşır. 
Laboratuvarımız WYLER ve WYLER olmayan ürünleri test 
etmek ve kalibre etmek için donatılmıştır.

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

Temel Kullanım ve Ürün Eğitimleri
• Eğim ölçer cihazlarının temeli
• Müşteriler için Ürün Eğitimi

varIous Diğer Çeşitler

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.

Doğrudan bağlantıda olmayan iki veya daha fazla uzak noktanın ölçül-
mesi için, boruların iletişim yasasına dayanarak, ahşap kutu ile 
Aksesuar olarak iğneli derinlik mikrometre haznesi.

Dimensions / Boyutlar H (toplam) = 250 mm  /  Ø taban = 100 mm

Communicating Water Level 77 Haberleşmeli su terazisi 77



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.

WYLER ürünleri hakkında daha fazla bilgi www.wylerag.com adresindeki Web 
sitemizde bulunabilir veya dünya çapındaki dağıtım ortaklarımızdan birinden 
alınabilir. Ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Website

www.wylerag.com

Videolar WYLER AG

Kalite - Yenilik - Hizmet

Facebook Channel WYLER AG 

www.facebook.com/wylerSWISS

Teknik Ölçüm Sistemleri
Perpa Tic. Merkezi A Blok Kat:11 No:1325 Okmeydanı
İstanbul
Tel: 0212 210 86 41
Faks: 0212 210 86 90 
www.teknikolcum.com
info@teknikolcum.com


