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Inclination measuring instruments Dụng cụ đo độ nghiêng

... 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 

… Là một thiết bị đo độ nghiêng chính xác và nhỏ gọn cho 2 trục và 
tương thích với BlueSYSTEM SIGMA. Với truyền dữ liệu vô tuyến

Ứng dụng cho các ngành
• Cân chỉnh chính xác cho máy móc thiết bị
• Tiết kiệm thời gian đo độ phẳng của 2 trục
• Đo vòng quay Pitch and Roll

Digit increments (Sensitivity)
Bước kỹ thuật số (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

0.001 ±20

BlueSYSTEM SIGMA

BlueLEVEL-2D

App

For Android 3.0 and above Từ Android 3.0 trở lên

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

… Bao gồm các thiết bị đo độ nghiêng BlueLEVEL và màn hình hiển thị 
từ xa BlueMETER SIGMA, với truyền dữ liệu vô tuyến.

Ứng dụng cho các ngành
• Cân chỉnh chính xác cho máy móc thiết bị
• Đo độ thẳng
• Phép đo song song
• Đo độ phẳng
• Đo độ vuông góc
• Đo vòng quay Pitch and Roll

Digit increments (Sensitivity)
Bước kỹ thuật số (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (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 Từ Android 3.0 trở lên

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) 

… Là một dụng cụ đo lường độc lập

Ứng dụng cho các ngành
• Cân chỉnh chính xác cho máy móc thiết bị
• Đo độ thẳng
• phép đo song song
• Đo độ vuông góc

Scale graduation (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

Digit increments (Sensitivity)
Bước kỹ thuật số (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (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

… Tương thích với BlueSYSTEM SIGMA. Với truyền dữ liệu vô tuyến

Ứng dụng cho các ngành
• Cân chỉnh chính xác cho máy móc thiết bị
• Đo độ thẳng
• phép đo song song
• đo độ phẳng
• Đo độ vuông góc
• Đo vòng quay Pitch and Roll

• 

BlueCLINO High Precision

App

For Android 3.0 and above Từ Android 3.0 trở lên

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

… Là một dụng cụ đo lường độc lập

Ứng dụng cho các ngành
• Cân chỉnh chính xác cho máy móc thiết bị
• Đo độ thẳng
• phép đo song song
• Đo độ vuông góc

Digit increments (Sensitivity)
Bước kỹ thuật số (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (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

… Là một dụng cụ đo lường độc lập

Ứng dụng cho 
• Cân chỉnh đối tượng
• Thiết lập cài đặt với góc nghiêng lớn

Digit increments (Sensitivity)
Bước kỹ thuật số (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Limits of error
Giới hạn lỗi

/ arcmin

Range
Phạm vi

/ °

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

… Tương thích với màn hình hiển thị từ xa BlueMETER SIGMA. Với 
truyền dữ liệu vô tuyến.

Ứng dụng cho 
• Cân chỉnh đối tượng
• Thiết lập cài đặt với góc nghiêng lớn
• Có tích hợp bù trừ trọng lực tích hợp cho độ chính xác cao trên 

toàn thế giới

BlueCLINO

Clinotronic PLUS

App

For Android 3.0 and above Từ Android 3.0 trở lên

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

Digit increments (Sensitivity)
Bước kỹ thuật số (Độ nhạy)

/ arcsec

Limits of error
Giới hạn lỗi

/ arcsec

Range
Phạm vi

/ °

2 3.6 + 0.060% MW
±10

5 12 + 0.027% MW
±60

Mw = measured value Mw = Giá trị đo

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)
Bước kỹ thuật số (Độ nhạy)

/ arcsec

Limits of error
Giới hạn lỗi

/ arcsec

Range
Phạm vi

/ °

5 0.04% MW / min. 5 arcsec ±45

… Là một dụng cụ đo lường độc lập.  Với truyền dữ liệu vô tuyến.

Ứng dụng cho 
• Cân chỉnh đối tượng
• Thiết lập cài đặt với góc nghiêng lớn
• Có tích hợp bù trừ trọng lực tích hợp cho độ chính xác cao trên 

toàn thế giới

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

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

… Cảm biến tương thích với màn hình hiển thị từ xa BlueMETER SIG-
MA, cũng như với BlueTC, MultiTC và TC.

Ứng dụng cho các ngành
• Cân chỉnh chính xác cho máy móc thiết bị
• Đo độ thẳng
• phép đo song song
• đo độ phẳng
• Đo độ vuông góc
• Đo vòng quay Pitch and Roll
• Thiết lập cài đặt với góc nghiêng lớn
• đặc biệt đo cơ sở-thích ứng với các đế gá đặt biệt
• đặc biệt thích ứng, thông qua kích thước, trọng lượng hoặc khả 

năng chống sốc

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  

… Cảm biến tương thích với màn hình hiển thị từ xa BlueMETER SIG-
MA, cũng như với BlueTC, MultiTC và TC.

Ứng dụng cho
• Cân chỉnh chính xác cho máy móc thiết bị
• giám sát dài hạn các đối tượng liên quan đến vị trí tuyệt đối 

bằng không

Type
Kiểu

Resolution
Độ phân giải

/ arcsec

Range
Phạm vi

/ °

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
Giới hạn lỗi

/ arcsec

Linearity
Tuyến tính

Range
Phạm vi

/ °

1 0.5% MW
±1

Mw = measured value Mw = Giá trị đo

Type
Kiểu

Resolution
Độ phân giải

/ arcsec

Range
Phạm vi

/ °

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. 

Công cụ giao tiếp cho cảm biến ZEROTRONIC, để đọc dữ liệu từ 
cảm biến ZEROTRONIC dưới dạng độ nghiêng, nhiệt độ, địa chỉ và 
số sê-ri. Thiết lập địa chỉ có thể.

ZEROMATIC Configurator

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

Công cụ cấu hình cho cảm biến ZEROMATIC.
• Khoảng thời gian đo lường đảo chiều
• Thời gian cổng
• Tiếp tục đo lường



WYLER AG, Winterthur / Switzerland                             ©WYLER AG
6

WYLER AG is offering several solutions to monitor (temporarily or per-
manently) buildings, bridges, landslides, dams or tunnels. 

In order to visualize changes of such objects, measuring data have 
not only to be acquired, but also to be transmitted, to be analyzed 
and to be presented.

WYLER AG đang cung cấp một số giải pháp để giám sát (tạm thời hoặc 
vĩnh viễn) các tòa nhà, cầu, lở đất, đập hoặc đường hầm.

Để hình dung những thay đổi của các vật thể như vậy, việc đo đạc dữ 
liệu không chỉ được thu nhận, mà còn được truyền đi, được phân 
tích và trình bày.

DataLogger:  

Easy to use due to its simple parameterization.

DataLogger: 

Dễ sử dụng do tham số đơn giản của nó.

DataTaker: 

Flexible datalogger; freely programmable.

DataTaker: 

Bộ ghi dữ liệu linh hoạt; lập trình tự do.

Geo Monitoring Systems: 

For more complex applications.

Hệ thống giám sát địa lý

Đối với các ứng dụng phức tạp hơn.

MONITORING / Giám sát
Long-Term Monitoring of Dams, Bridges or Buildings 

Giám sát dài hạn các đập, cầu hoặc tòa nhà

DataLogger
DataLogger specifically adapted to WYLER instruments
DataLogger đặc biệt thích nghi với các công cụ WYLER

DataTaker

Geo-Monitoring Systems



WYLER AG, Winterthur / Switzerland                             ©WYLER AG
7

External displays Màn hình bên ngoài

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 rất phù hợp để cung cấp một biểu diễn trực quan về độ 
nghiêng của nền tảng.

Các ứng dụng điển hình là:
• Giám sát cần cẩu cho hàng hóa nhạy cảm với khuynh hướng 

nghiêng
• Hỗ trợ quang học cho việc san bằng thủy lực bằng tay của các 

vật thể hoặc nền tảng
• Giám sát các nền tảng làm việc: ngăn nền tảng nghiêng với sự 

trợ giúp của báo thức có thể lập trình

LED CROSS / LED-KREUZ

With radio data transmission.

… can be used as a remote display for …

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

Với truyền dữ liệu vô tuyến

… Có thể được sử dụng như một màn hình hiển thị từ xa cho…

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

LED CROSS Configurator

Software for easy configuration of the LED CROSS Phần mềm giúp dễ dàng cấu hình CROSS LED
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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

Với truyền dữ liệu vô tuyến

… Có thể được sử dụng như bộ thu phát / chuyển đổi cho…

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

MultiTC

With data transmission by cable.

… can be used as transceiver/converter for … 

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Với truyền dữ liệu bằng cáp

… Có thể được sử dụng như một bộ thu phát / chuyển đổi cho…

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Network components Các thành phần mạng
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Measuring software Phần mềm đo lường

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

wylerSOFT

Monitoring Giám sát

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

wylerCHART thu thập dữ liệu đo từ các dụng cụ đo độ nghiêng Wyler như cảm 
biến ZEROTRONIC. Các kết quả đo này được tự động đọc trong một tệp csv và 
có thể được xử lý thêm với EXCEL.

wylerDYNAM cung cấp một loạt các giải pháp thích nghi với tất cả các nhiệm 
vụ đo lường. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, nhiệm vụ đo đơn giản có thể được 
bắt đầu. Nhờ tính linh hoạt tuyệt vời của nó, các nhiệm vụ đo lường phức tạp 
cũng có thể được giải quyết.

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 Giao diện

wylerINSERT là một công cụ dễ sử dụng nhưng mạnh mẽ để đọc các giá trị độ 
nghiêng từ các cảm biến và chèn chúng vào bất kỳ chương trình nào ở vị trí hiện 
tại của con trỏ giống như các giá trị được nhập vào.

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 Phát triển

Bộ công cụ phát triển phần mềm WYLER dành cho khách hàng có ý định phát 
triển phần mềm phân tích của riêng họ cho các công cụ WYLER. WYLER AG cung 
cấp một số ví dụ về phần mềm giải thích cách tương tác với các công cụ WYLER 
hoặc cảm biến WYLER trực tiếp hoặc thông qua giao diện phần mềm do WYLER 
phát triển. Những ví dụ này nên cho phép một lập trình viên có kinh nghiệm 
phát triển thành công phần mềm ứng dụng của riêng họ.

Geometry Hình học

wylerSOFT info center 

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

sensors)

Tổng quan wylerSOFT

(tất cả các sản phẩm phần mềm của 
WYLER AG cho thiết bị đo độ nghiêng và 
cảm biến)
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Precision spirit levels Mức độ tinh thần chính xác

Đối với các phép đo trên bề mặt ngang và xi lanh, có tay cầm cách điện và bảo 
vệ lọ, có hộp gỗ.

For measurements on horizontal surfaces and cylinders, with insulating hand-
le and vial protection, with wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

smallest 
nhỏ nhất                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

/ mm

biggest 
Lớn nhất

 
/ 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

Với cơ sở lăng trụ cho các phép đo trên mặt phẳng hoặc xi lanh, với tay cầm 
cách điện và bảo vệ lọ, với hộp gỗ.

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)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

 
/ 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 Horizontal Spirit Level

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT Magnetic Spirit Level – 48 SPIRIT

Với hai bệ phẳng (tay trên và tay phải) và hai đế lăng trụ (dưới và tay trái) để 
kiểm tra trên bề mặt ngang và thẳng đứng, mặt phẳng hoặc hình trụ, có tay 
cầm cách điện và bảo vệ lọ bằng hộp gỗ.

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 cylind-
rical, with insulating handles and vial protection, with wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

smallest 
nhỏ nhất                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

/ mm

biggest 
Lớn nhất

 
/ 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 Precision Frame Spirit Level

Với cơ sở lăng trụ cho các phép đo trên mặt phẳng hoặc xi lanh, với tay cầm 
cách điện và bảo vệ lọ, với hộp gỗ.

Trục: Ø 19 ... 120 mm

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

Shaft: Ø 19 ... 120 mm

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

smallest 
nhỏ nhất                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

/ mm

biggest 
Lớn nhất

 
/ 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 Inspection Spirit Level
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Để kiểm tra mặt phẳng và mặt phẳng hình trụ không hoàn toàn nằm ngang, 
với hệ thống điều chỉnh, với hộp gỗ.

Trục: 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)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

 
/ mm

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

Được sử dụng để đo độ phẳng của bề mặt, độ nghiêng, hình côn hoặc hình 
nón, với cơ sở đo lăng trụ bằng thép, cứng và mặt đất, có tay cầm cách điện, 
có hộp gỗ

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)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

 
/ mm

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

Adjustable Spirit Level 52 Adjustable Spirit Level

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 Adjustable Micrometer Spirit Level

Để đo bất thường của bề mặt phẳng, phạm vi đo ± 5 mm, với hộp gỗ.For measuring irregularities of plane surfaces, measuring range  
±5 mm, with wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

 
/ mm

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50

Với hai rãnh lăng trụ vuông góc với nhau. Các rãnh lăng trụ phù hợp với đường 
kính trục Ø 19… 108 mm, tùy thuộc vào kích thước.

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 Micrometric Spirit Level

Crankpin Spirit Level 56 Crankpin Spirit Level

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

smallest 
nhỏ nhất                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

/ mm

biggest 
Lớn nhất

 
/ 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

Mức vạch ngang với các cửa sổ khe cho phép xem trên lọ từ bên cạnh. Phiên 
bản tiêu chuẩn với cơ sở đo lăng trụ, không lõm ở phần giữa, với vỏ bằng gỗ.

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)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

smallest 
nhỏ nhất                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

/ mm

biggest 
Lớn nhất

 
/ 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 Shaft Spirit Level
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Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

smallest 
nhỏ nhất                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x diameter
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x đường kính

/ mm

biggest 
Lớn nhất

 
/ mm

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Đế đo phẳng
Option No. 59 A:
Chiều dài 80 và 150 mm cũng có sẵn với 2 lỗ để vặn vít

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 Tubular Spirit Level

For machines, apparatus and other technical applications. Đối với máy móc, thiết bị và các ứng dụng kỹ thuật khác.

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

smallest 
nhỏ nhất                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

/ mm

biggest 
Lớn nhất

 
/ 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 Screw-on Spirit Level 

Available with flat or prismatic base. Có sẵn với cơ sở phẳng hoặc lăng trụ.

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

smallest 
nhỏ nhất                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

/ mm

biggest 
Lớn nhất

 
/ mm

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

1.00 ± 3.00

Đối với các phép đo thẳng đứng, có độ bám dính từ tính mạnh với mặt phẳng 
hình trụ và mặt phẳng, với bảo vệ lọ bằng nhựa, có hộp gỗ.

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

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

/ mm

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

Với mức hình ống có thể tháo rời, đế đo lăng trụ 150 x 40 mm cho các phép 
đo thẳng đứng, mặt phẳng của ống ở mức 150 x 10 mm cho các phép đo 
ngang, với hộp gỗ.

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)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

/ mm

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

Horizontal Spirit Level 69 Horizontal Spirit Level

Magnetic Angle Spirit Level 47 Magnetic Angle Spirit Level

Universal Angle Spirit Level 64 Universal Angle Spirit Level
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To screw-on, for machines, apparatus, etc. Aufschraubbar auf Maschinen, Apparate, usw.

Cross Spirit Level 78 Cross Spirit Level

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ (mm/m)

178-080-123-xxx                                        

/ mm

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

/ 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. cho máy móc, bộ máy, có đế vặn vít

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

Range
Phạm vi

Dimensions – diameter x height
Kích thước - đường kính x chiều cao

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

smallest 
nhỏ nhất 

/ mm

biggest 
Lớn nhất 

/ 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. cho máy móc, bộ máy, có đế vặn vít

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

Dimensions – diameter x height
Kích thước - đường kính x chiều cao

/ arcmin

smallest 
nhỏ nhất                       

/ mm

biggest 
Lớn nhất 

/ 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

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74 Circular Spirit Level
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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 indepen-
dent from the environmental temperature and can therefore very well be 
used for outdoor measurements.

CLINORAPID 45 phù hợp để đo độ nghiêng theo độ và phút, trên bề mặt 
phẳng và trục. Dải đo ± 180 độ. Vì thiết bị này không đo lường bằng cách sử 
dụng lọ thủy tinh, nó gần như độc lập với nhiệt độ môi trường và do đó có 
thể sử dụng rất tốt cho các phép đo ngoài trời.

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ arcmin

Range
Phạm vi

/ °

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

 
/ mm

10 ±180 200 x 30 x 130

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

Để kiểm tra độ nghiêng bất kỳ, chia 2 x 180 độ. không có vernier, đế sắt đúc 
lăng trụ.

Digit increments (Sensitivity)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ °

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

 
/ mm

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

Dụng cụ đo độ lệch góc một cách chính xác, với thang đo tròn 2 x 180 độ, với 
cơ sở lăng trụ mịn của thép cứng để đo trên trục và bề mặt phẳng, với micro-
met tốt nghiệp 1 Div. = 1 arcmin, với hộp gỗ.

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)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ °

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

 
/ mm

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

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.

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)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ °

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

 
/ mm

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

Với thiết bị cài đặt tốt, với 2 đế lăng trụ, cho phép dễ dàng kiểm tra các góc lên 
đến 90 độ. ở độ và phút, vernier để đọc ở 10 arcmin, với hộp gỗ.

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)
Quy mô tốt nghiệp (Độ nhạy)

/ (mm/m)

Range
Phạm vi

/ °

Dimensions – length x width x height
Kích thước - chiều dài x chiều rộng x chiều cao

 
/ mm

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90

Clinometer 80 Clinometer

Frame Angle Spirit Level 79 Frame Angle Spirit Level 

Inclination Spirit Level 57 Inclination Spirit Level

CLINORAPID 45 CLINORAPID

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

Đa dạng sản phẩm
• Đo và thiết lập tấm cho phòng thí nghiệm
• Đo và thiết lập các cạnh thẳng

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.

Giấy hiệu chuẩn SCS WYLER

Dụng cụ đo độ nghiêng chính xác cao phải được kiểm tra và hiệu 
chuẩn lại trên cơ sở thường xuyên. Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn 
máy lạnh của chúng tôi được trang bị các thiết bị đo lường và 
hiệu chuẩn chính xác cao đặc biệt được chứng nhận bởi METAS 
Switzerland. Phạm vi hiệu chuẩn cho các thiết bị và cảm biến đạt 
được từ các góc rất nhỏ (0,2 arcsec) đến vòng tròn đầy đủ (360 °). 
Phòng thí nghiệm của chúng tôi được trang bị để kiểm tra và hiệu 
chỉnh WYLER cũng như các sản phẩm không phải WYLER.

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

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
• Khái niệm cơ bản về đo độ nghiêng
• Đào tạo sản phẩm cho khách hàng

Various Đa dạng

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.

Căn cứ vào luật giao tiếp đường ống, để đo hai hoặc nhiều điểm ở xa không 
được kết nối trực tiếp với nhau, với hộp gỗ.
Cảm biến micromet sâu với kim có sẵn như là phụ kiện.

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

Communicating Water Level 77 Communicating Water Level



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.

Thông tin thêm về các sản phẩm WYLER có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi 
www.wylerag.com hoặc có được từ một trong những đối tác phân phối rộng khắp thế giới 
của chúng tôi. Cảm ơn vì đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.

CO THANH CO.,LTD
7A/144 Thanh Thai Street, Dict 10 
VN - Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: + 848-38642042          Fax: + 848-38649256
info@cothanh.com            http://cothanh.com

Website

www.wylerag.com

Videos WYLER AG

Quality - Innovation - Service

Facebook Channel WYLER AG 

www.facebook.com/wylerSWISS


