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IMAGEFILMS ภาพยนตภ์าพนิง่

WYLER inclination measurement · 
Precise. Since 1928.

WYLER-Neigungsmesssysteme - 
Genau - Seit 1928.

First Imagefilm of Wyler AG, 
english version 2011

Erster Imagefilm der Firma WYLER AG,
deutsche Version 2011

https://vimeo.com/130540077 https://vimeo.com/145365769

https://vimeo.com/124147284 https://vimeo.com/124148942

EXCELLENCE CLASS, Rhaetian Railways Landwasser Viaduct, Switzerland
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IMAGEFILMS ภาพยนตภ์าพนิง่

WYLER inclination measurement · 
Precise. Since 1928 (abridged edition)

WYLER-Neigungsmesssysteme - 
Genau - Seit 1928 (Kurzfassung Imagefilms)

WYLER傾斜度測量技術：
始自1928的精准。

Chinese Version

WYLER水平傾斜測定テクノロジー
:1928年から続く精度

Japanese version

https://vimeo.com/180401931

https://vimeo.com/181300236

WYLER는 1928년부터 고정밀 경사 측정 기술을 
제공해 왔습니다.

Korean version

https://vimeo.com/190354382

https://vimeo.com/190354834

https://vimeo.com/190355009

Система контроля отклонений WYLER: 
точность с 1928 года.

Russian version

https://vimeo.com/190355118

Tecnologia di misurazione dell‘inclinazione 
WYLER: precisione dal 1928.

Italian version

Tecnología de medición de la inclinación 
WYLER: precisión desde 1928.

Spanish version

Technologie de mesure de l’inclinaison 
WYLER : la précision depuis 1928.

French version

https://vimeo.com/190054490

https://vimeo.com/190052687

https://vimeo.com/190354558
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BLUELEVEL

… ประกอบไปดว้ยเครื่องมือวัดคว�มล�ดเอียง รุ่น BlueLEVEL และ ตัวจอแสดงผลระยะ
ไกลรุ่น  BlueMETER SIGMA กับก�รสง่ขอ้มูลแบบไร้ส�ย.

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

• ก�รวัดคว�มตรง

• ก�รวัดคว�มขน�น

• ก�รวัดคว�มเรียบผิว

• ก�รวัดคว�มตัง้ฉ�ก

• ก�รวัดก�รหมุน ในลักษณะ พิทช์ และ โรลล์

Sensitivity
ขัน้บันไดแบบดิจิตอล (คว�มไวในก�รอ่�น)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

0.001 ±20

 APP wylerUNIVERSAL

Minimum Android 9.0 สำ�หรับระบบแอนดรอยด ์9.0 ขึ้นไป

...are available in various configurations, with radio data trans-
mission.

Main applications:

• precise alignment of objects 

•  straightness measurement 

•  parallelism measurement 

•  flatness measurement 

• squareness measurement

• rotation measurement PITCH and ROLL 

BLUESYSTEM BLUESYSTEM

BlueLEVEL-2D

...combines 2 sensors for 2 axes measurements, with radio 
data transmission.

Main applications:

• precise alignment of objects 

•  time saving 2-axis flatness measurement 

•  rotation measurement PITCH and ROLL

รุ่นนีเ้ป็นรุ่นคว�มละเอียดสูงและมีขน�ดกระทัดรัด ส�ม�รถวัดไดท้ัง้ 2 แกน และส�ม�รถ
เชื่อมตอ่กันกับตัวจอแสดงผลระยะไกล BlueSYSTEM SIGMAไดด้ว้ยระบบก�รสง่ขอ้มู
ลแบบไร้ส�ย.

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

• ก�รประหยัดเวล�ดว้ยก�รวัดคว�มเรียบแบบ 2 แกน

• ก�รวัดก�รหมุน ในลักษณะ พิทช์ กับ โรลล์

Sensitivity
ขัน้บันไดแบบดิจิตอล (คว�มไวในก�รอ่�น)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

0.001 ±20

 APP wylerUNIVERSAL

Minimum Android 9.0 สำ�หรับระบบแอนดรอยด ์9.0 ขึ้นไป

wylerLEVEL (Frame)

...are available in angular- and frame- configurations, with radio 
data transmission.

Main applications:

• precise alignment of objects 

•  straightness measurement 

•  parallelism measurement 

•  parallelism of opposite sites (Frame)

•  flatness measurement 

•  squareness measurement

•  rotation measurement PITCH and ROLL 

… มีอยูใ่นก�รกำ�หนดค�่เชิงมุมและเฟรม พร้อมก�รรับสง่ขอ้มูลท�งวิทยุ.

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

• ก�รวัดคว�มตรง

• ก�รวัดคว�มขน�น

• คว�มขน�นของไซตต์รงข�้ม (Frame)

• ก�รวัดคว�มเรียบผิว

• ก�รวัดคว�มตัง้ฉ�ก

• ก�รวัดก�รหมุน ในลักษณะ พิทช์ และ โรลล์

Sensitivity
ขัน้บันไดแบบดิจิตอล (คว�มไวในก�รอ่�น)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

0.001 ±20

 APP wylerUNIVERSAL

Minimum Android 9.0 สำ�หรับระบบแอนดรอยด ์9.0 ขึ้นไป
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ELECTRONIC STANDALONE 
INSTRUMENTS                                                                                                          เป็นเครื่องมือสำ�หรับใช้เดีย่วๆ

nivelSWISS (Niveltronic)

...is a standalone measurement instrument.

Main applications:

• precise alignment of objects 

•  straightness measurement 

•  parallelism measurement 

•  squareness measurements 

nivelSWISS-D 

...is a standalone measurement instrument.

Main applications:

• precise alignment of objects 

•  straightness measurement 

•  parallelism measurement 

•  squareness measurements 

… เป็นเครื่องมือสำ�หรับใช้เดีย่วๆ.

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

• ก�รวัดคว�มตรง

• ก�รวัดคว�มขน�น

• ก�รวัดคว�มตัง้ฉ�ก

… เป็นเครื่องมือสำ�หรับใช้เดีย่วๆ.

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

• ก�รวัดคว�มตรง

• ก�รวัดคว�มขน�น

• ก�รวัดคว�มตัง้ฉ�ก

Scale graduation
ขัน้บันไดแบบดิจิตอล (คว�มไวในก�รอ่�น)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

Sensitivity
ขัน้บันไดแบบดิจิตอล (คว�มไวในก�รอ่�น)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

0.001 / 0.005 ±0.150 / ±0.750

wylerCLINO (Frame) 10°

...are available in angular- and frame- configurations, with radio 
data transmission. Same accuracy worldwide due to built-in 
gravity compensation.

Main applications:

• precise alignment of objects 

•  straightness measurement 

•  parallelism measurement 

•  parallelism of opposite sites (Frame)

•  flatness measurement 

•  squareness measurements 

•  rotation measurement PITCH and ROLL 

...มีให้เลือกทัง้แบบเชิงมุมและแบบเฟรม พร้อมก�รรับสง่ขอ้มูลท�งวิทยุ คว�มแมน่ยำ�
เท�่กันทัว่โลกเนื่องจ�กก�รชดเชยแรงโนม้ถ่วงในตัว.

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

• ก�รวัดคว�มตรง

• ก�รวัดคว�มขน�น

• คว�มขน�นของไซตต์รงข�้ม (Frame)

• ก�รวัดคว�มเรียบผิว

• ก�รวัดคว�มตัง้ฉ�ก

• ก�รวัดก�รหมุน ในลักษณะ พิทช์ และ โรลล

Sensitivity
ขัน้บันไดแบบดิจิตอล 
(คว�มไวในก�รอ่�น)

/ arcsec

Limits of error within 12 months (TA = 20°C) 

ขอบเขตของคว�มผิดพล�ด (TA = 20°C)

/ arcsec

Range
ช่วงก�รวัด

/ °

2 4 + 0.060% MW
±10

Mw = measured value

TA = ambient temperature

Mw = ค�่ทีว่ัดได้

TA = อุณหภูมิโดยรอบ

 APP wylerUNIVERSAL

Minimum Android 9.0 สำ�หรับระบบแอนดรอยด ์9.0 ขึ้นไป

WYLERCLINO - CLINOTRONIC WYLERCLINO - CLINOTRONIC
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WYLERCLINO - CLINOTRONIC                                                                                             WYLERCLINO - CLINOTRONIC

Clinotronic S

...is equipped with radio data transmission. Same accuracy 
worldwide due to built-in gravity compensation.

Main applications:

• alignment of objects 

• setting of large inclination angles 

Sensitivity
ขัน้บันไดแบบดิจิตอล 
(คว�มไวในก�รอ่�น)

/ arcsec

Limits of error within 12 months (TA = 20°C) 

ขอบเขตของคว�มผิดพล�ด (TA = 20°C)

/ arcsec

Range
ช่วงก�รวัด

/ °

5 0.055% MW / min. 15 ±45

Mw = measured value

TA = ambient temperature

Mw = ค�่ทีว่ัดได้

TA = อุณหภูมิโดยรอบ

… เป็นเครื่องมือสำ�หรับใช้เดีย่วๆ  ไดด้ว้ยระบบก�รสง่ขอ้มูลแบบไร้ส�ย  ค�่คว�ม
แมน่ยำ�เท�่กันทุกแห่งทัว่โลก ดว้ยตัวช่วยชดเชยค�่แรงโนม้ถ่วงของโลก.

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

• ก�รเซ็ทของมุมล�ดเอียงใหญ่ๆ

 APP wylerUNIVERSAL

Minimum Android 9.0 สำ�หรับระบบแอนดรอยด ์9.0 ขึ้นไป

wylerCLINO (Frame) 60°

...are available in angular- and frame- configurations, with radio 
data transmission. Same accuracy worldwide due to built-in 
gravity compensation.

Main applications:

• alignment of objects 

•  setting of large inclination angles 

… เป็นเครื่องมือทีส่�ม�รถใช้ร่วมกับ BlueSYSTEM SIGMA ไดด้ว้ยระบบก�รสง่ขอ้มูล
แบบไร้ส�ย.

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

• ก�รเซ็ทของมุมล�ดเอียงใหญ่ๆ  

Sensitivity
ขัน้บันไดแบบดิจิตอล 
(คว�มไวในก�รอ่�น)

/ arcsec

Limits of error within 12 months (TA = 20°C) 

ขอบเขตของคว�มผิดพล�ด (TA = 20°C)

/ arcsec

Range
ช่วงก�รวัด

/ °

5 15 + 0.027% MW
±60

Mw = measured value

TA = ambient temperature

Mw = ค�่ทีว่ัดได้

TA = อุณหภูมิโดยรอบ

 APP wylerUNIVERSAL

Minimum Android 9.0 สำ�หรับระบบแอนดรอยด ์9.0 ขึ้นไป

Clinotronic PLUS

...is a standalone measurement instrument.

Main applications:

• alignment of objects 

•  setting of large inclination angles 

… เป็นเครื่องมือสำ�หรับใช้เดีย่วๆ.

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

• ก�รเซ็ทของมุมล�ดเอียงใหญ่ๆ

Sensitivity
ขัน้บันไดแบบดิจิตอล (คว�มไวใน

ก�รอ่�น)

/ arcsec

Limits of error within 12 months (TA = 20°C) 

ขอบเขตของคว�มผิดพล�ด (TA = 20°C)

/ arcmin

Range
ช่วงก�รวัด

/ °

5 1 ... 2 + 1 digit ±45

5 1 ... 3 + 1 digit ±60

TA = ambient temperature TA = อุณหภูมิโดยรอบ
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SENSORS                                                                                             เซ็นเซอร์

ZEROTRONIC

...sensors are compatible with BlueTC, MultiTC and 
BlueMETER SIGMA.

Main applications:

• 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

… เป็นเครื่องมือทีส่�ม�รถใช้ร่วมกับ BlueSYSTEM SIGMA, BlueTC, MultiTC และ 
TC.

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

• ก�รวัดคว�มตรง

• ก�รวัดคว�มขน�น

• ก�รวัดคว�มเรียบผิว

• ก�รวัดคว�มตัง้ฉ�ก

• ก�รวัดก�รหมุน ในลักษณะ พิทช์ และ โรลล์

• ก�รเซ็ทของมุมล�ดเอียงใหญ่ๆ

• ก�รเอ�ไปติดเข�้กับฐ�นวัดพิเศษอื่นๆ ได้

• ก�รนำ�ไปใช้เฉพ�ะด�้นอื่นๆ ทีม่ีขน�ดจริง ด�้นน �หนัก หรือ ด�้นก�รป้องกัน
ก�รกระแทก ได้

Type
ชนิด

Resolution
คว�มละเอียด
/ arcsec

Range
ช่วงก�รวัด

/ °

ZEROTRONIC 3 0.1 ... 0.7 ±0.5

ZEROTRONIC 3 0.2 ... 0.9 ±1

ZEROTRONIC 3 0.7 ... 7.2 ±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.

เป็นอุปกรณใ์ช้เชื่อมตอ่กับเซ็นเซอร์ ZEROTRONIC เพื่อใช้ในก�รอ่�นค�่วัดคว�ม
ล�ดเอียง อุณหภูมิ ทีอ่ยูแ่ละหม�ยเลขเครื่องของ 
ZEROTRONIC ส�ม�รถกำ�หนดหม�ยเลขทีอ่ยูข่องเครื่องไดด้ว้ย.

ZEROMATIC

...sensors are compatible with MultiTC and BlueMETER 
SIGMA.

Main applications:

• precise alignment of objects

•  long term monitoring of objects in relation to absolute 
zero position  

… เป็นเครื่องมือทีส่�ม�รถใช้ร่วมกับ BlueSYSTEM SIGMA, BlueTC, MultiTC และ 
TC.

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ: 

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

• ก�รเฝ้�ระวังก�รเปลีย่นแปลงคว�มเอียงของวัตถุในระยะย�ว ทีม่ีคว�มสัมพันธ์
กับจุดศูนยถ่์วงของโลก

Zero point limit of error after reversal measurement
ขอบเขตของคว�มผิดพล�ด 

/ arcsec

Linearity
คว�มเป็นเสน้ครง

Range
ช่วงก�รวัด

/ �

1 0.5% MW
±1

Mw = measured value Mw = ค�่ทีว่ัดได้

ZEROMATIC Configurator

Configuration tool for ZEROMATIC sensors. 

• Time interval of a reversal measurement

• Gate time 

• Continues measurement

ก�รตัง้ค�่ของเซ็นเซอร์ ZEROMATIC.

• ช่วงห่�งระหว�่งเวล�ในก�รทำ�ก�รวัดแบบสลับข�้งซ้�ยขว�

• เวล�เปิดประตู

• ก�รวัดแบบตอ่เนื่อง
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MONITORING                                                                                         การเฝ้าระวัง

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

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

บริษัท WYLER AG มีเครื่องมือและอุปกรณท์ีห่ล�กหล�ยเพื่อใช้ในก�รเฝ้�ระวัง (ทัง้ใน
ระยะสัน้และในระยะย�ว) อ�ค�รสูง สะพ�น ก�รเคลื่อนตัวของดิน เขื่อนและอุโมงค ์เพื่อ
ก�รดูคว�มเปลีย่นแปลงของวัตถุนัน้.

โดยก�รนำ�ค่�วัดที่ได้ม�นัน้ทำ�ก�รส่งเพื่อทำ�ก�รวิเคร�ะห์และเพ่ือนำ�ไปทำ�ก�รนำ�เสนอ
ไดโ้ดยง�่ย.

DataLogger

...is easy to use due to its simple parameterization. ดว้ยก�รตัง้ค�่ทีส่ะดวก จึงช่วยให้ส�ม�รถใช้ง�นไดง้�่ย.

BlueMETER SIGMA

...with radio data transmission. Can be used as a remote display 
for...

• BlueLEVEL

• BlueLEVEL-2D

• wylerLEVEL (Frame)

• wylerCLINO (Frame)

• ZEROTRONIC

• ZEROMATIC

ดว้ยระบบก�รสง่ขอ้มูลแบบไร้ส�ย

... ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นอุปกรณต์อ่พว่งสำ�หรับดูค�่วัด สำ�หรับ...

• BlueLEVEL

• BlueLEVEL-2D

• wylerLEVEL (Frame)

• wylerCLINO (Frame)

• ZEROTRONIC

• ZEROMATIC

REMOTE DISPLAYS มีจอแสดงผลภายนอก

LED CROSS

...is very suitable for providing a visual representation of the 
inclination of a platform.

Typical applications:

• 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 

… เหม�ะสำ�หรับก�รแสดงค�่คว�มล�ดเอียงของแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง.

แอพพลิเคขัน่ทีใ่ช้ได ้มีดังนี:้

• ก�รควบก�รทำ�ง�นของเครนสินค้�ที่ต้องมีก�รระมัดระวังอย่�งม�กในเรื่อง
ของคว�มเอียง

• ก�รช่วยดูสำ�หรับก�รปรับระดับดว้ยไฮดรอริกของวัตถุหรือแพล็ตฟอร์ม

• ก�รควบคุมก�รทำ�ง�นของแพลตฟอร์ม: คอยระวังไมใ่ห้แพล็ตฟอร์มเอียงดว้ย
ก�รตัง้โปรแกรมก�รเตือน

LED CROSS Configurator  /  ตัวตัง้ค�่สำ�หรับหลอด LED แบบไขว้

Software for easy configuration of the LED CROSS มีซอฟทแ์วร์สำ�หรับก�รตัง้ค�่ของ หลอด LED แบบไขว้
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INTERFACE COMPONENTS                                                                                     สว่นประกอบอินเทอร์เฟซ

BlueTC

...with radio data transmission. Can be used for...

• ZEROTRONIC 

• ZEROMATIC 

… ดว้ยระบบก�รสง่ขอ้มูลแบบไร้ส�ย. ส�ม�รถใช้เป็นตัวรับ-สง่ ค�่วัด สำ�หรับ …

• ZEROTRONIC

• ZEROMATIC

MultiTC

...with data transmission by cable. Can be used for...

• ZEROTRONIC 

• ZEROMATIC 

… ดว้ยระบบก�รสง่ขอ้มูลดว้ยส�ย. ส�ม�รถใช้เป็นตัวรับ-สง่ ค�่วัด สำ�หรับ …

• ZEROTRONIC

• ZEROMATIC

wylerCONNECT

...with radio data transmission. Can be used for…

• BlueLEVEL 

• BlueLEVEL-2D 

• wylerLEVEL (Frame) 

• wylerCLINO (Frame) 

• Clinotronic S

• ZEROTRONIC (cable only)

• ZEROMATIC (cable only)

… ดว้ยระบบก�รสง่ขอ้มูลแบบไร้ส�ย ส�ม�รถใช้เป็นตัวรับ-สง่ค�่วัด สำ�หรับ …

• BlueLEVEL

• BlueLEVEL-2D

• wylerLEVEL (Frame)

• wylerCLINO (Frame)

• Clinotronic S

• ZEROTRONIC (ดว้ยส�ยเคเบิล้เท�่นัน้)

• ZEROMATIC (ดว้ยส�ยเคเบิล้เท�่นัน้)
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MEASURING SOFTWARE                                                                                ซอฟทแ์วร์วัด

Status of installed software 

•  License 

•  Version 

•  Release notes 

•  Available download 

Support software tool 

•  wylerLICENSE to check and update all 
licenses 

•  wylerEXPLORER to check connectivity 
of Instruments and sensors 

สถ�นะของซอฟทแ์วร์
•  ล ขิส ทิธ ิ์
•  ร ุ่น
•  ขอ้ม ลูเพ ิ่มเต มิ
•  พร้อมท ี่จะให้ด�วน์โหลด

สนบัสนนุเคร ื่องม อืซอฟทแ์วร์
• wylerLICENSE เพ ื่อตรวจและอพัเดทล ขิส ทิธ ิ์

ท ั้งหมด
• wylerEXLORER เพ ื่อตรวจสอบก�รเช ื่อมตอ่ของ

เคร ื่องม อืและเซ น็เซอร์

wylerSOFT Info Center

Geometry
wylerELEMENTS

wylerPROFESSIONAL
wylerSPEC

เรข�คณิต

wylerELEMENTS

• Straightness
• Flatness

wylerELEMENTS

•  คว�มตรง
•  คว�มเร ยีบ

wylerPROFESSIONAL

• Straightness
• Straightness with twist
• Rectangularity
• Flatness
• Rotations

wylerPROFESSIONAL

•  คว�มตรง
•  คว�มตรงพร้อมก�รบ ดิตวั
•  คว�มต ั้งฉ�ก
•  คว�มเร ยีบ
•  ก�รหมนุ

wylerSPEC

• Straightness
• Straightness with twist
• Rectangularity
• Flatness
• Circles
• Guide ways
• Vertical spindles
• Rotations
• Parallelism
• Own figures

wylerSPEC

•  คว�มตรง
•  คว�มตรงพร้อมก�รบ ดิตวั
•  คว�มต ั้งฉ�ก
•  คว�มเร ยีบ
•  ทรงกลม
•  ฐ�นน ำ�ท�ง
•  หวัเจ�ะแนวต ั้งฉ�ก
•  ก�รหมนุ
•  คว�มขน�น
•  คว�มตอ้งก�รเฉพ�ะ

WYLER AG, Winterthur / Switzerland                             ©WYLER AG
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MEASURING SOFTWARE                                                                                ซอฟทแ์วร์วัด

Monitoring wylerCHART
wylerDYNAM ก�รเฝ้�ระวัง

wylerCHART

collects measuring data from Wyler inclinati-
on measuring instruments as ZEROTRONIC 
sensors. These measuring results can auto-
matically be stored in a csv file and further 
processed with EXCEL. 

wylerCHART

ส�ม�รถเก บ็ค่�วดัท ี่ ไดจ้�กเคร ื่องม อืวดัคว�มล�ดเอ ยีง เช่น 
เซ น็เซอร์ ZEROTRONIC ก�รอ่�นค่�จะอย ู่ ในรปูของไฟล์ csv 
ซ ึ่งส�ม�รถน ำ�ไปใช้ไดใ้นก�รว เิคร�ะห์ดว้ย MS Excel.

wylerDYNAM

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

Includes the ready to use application 
SEATRONIC to measure parallelism on ves-
sels.

wylerDYNAM

เป็ นซอฟทแ์วร์ท ี่ม ปีระส ทิธ ภิ�พส งู ส�ม�รถน ำ�ไปใช้ไดแ้ละ
ปรบัเข�้กบัง�นท ี่หล�กหล�ยม�กๆ ม กี�รใช้ง�นท ี่ง่�ยดว้ยก�ร
คล กิเพ ยีงไมก่ ี่คร ั้งก เ็ร ิ่มท ำ�ก�รวดัไดแ้ลว้ อ กีท ั้งยงัม คีว�ม
ย ดืหย ุ่นส งูในก�รน ำ�ไปใช้เพ ื่อแกปั้ ญห�กบัง�นท ี่หล�กหล�ย
และซ บัซ้อนไดอ้ย่�งง่�ยด�ย.

พร้อมกบัส่วนท ี่เป็ นก�รวดัคว�มขน�นของเร อืของ SEATRO-
NIC แอพ.

Interface wylerINSERT อินเตอร์เฟส

wylerINSERT

is an easy to use yet powerful tool to read 
inclination values from WYLER sensors and 
measuring instruments to insert them into 
any program at the current position of the cur-
sor just like the values were typed in.

wylerINSERT

ซอฟทแ์วร์ wylerINSERT เป็ นซอฟทแ์วร์เคร ื่องม อืท ี่ ใช้ในก�ร
อ่�นค่�จ�กเคร ื่องม อืหร อืเซ น็เซอร์และน ำ�ค่�วดัท ี่ ได้ไปใส่ไว้
ในโปรแกรมซอฟทแ์วร์ ต�มต ำ�แหนง่ท ี่เคอร์เซอร์อย ู่  ไดโ้ดยท ี่
เร�ไมต่อ้งพ มิพล์งไป.



SPIRIT LEVELS, CLINOMETERS, 
SPECIAL PRODUCTS

ระดับน าเครื่องกล, ไคลโนมิเตอร์,
สินคา้พิเศษ
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PRECISION SPIRIT LEVELS                                                                                ระดับน าเครื่องกล

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร
• ก�รวัดคว�มตรง 
• ก�รวัดคว�มขน�น

Main applications:

• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

smallest
เล็กทีสุ่ด                             

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

biggest
ใหญสุ่ด

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 35 300 x 50 x 51
0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร
• ก�รวัดคว�มตรง
• ก�รวัดคว�มขน�น
• ก�รวัดคว�มขน�นของฝ่ังตรงข�้ม
• ก�รวัดคว�มตัง้ฉ�ก

Main applications:

• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• parallelism of opposite sites
• squareness measurement

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

smallest
เล็กทีสุ่ด                            

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

biggest
ใหญสุ่ด

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 100 200 x 40 x 200
0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร
• ก�รวัดคว�มตรง
• ก�รวัดคว�มขน�น
• ก�รวัดคว�มตัง้ฉ�ก

Main applications:

• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• squareness measurement

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

0.02 ± 0.06

150 x 40 x 150
0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Horizontal Spirit Level 55 SPIRIT ระดับน �เครื่องกลแนวร�บ

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร
• ก�รวัดคว�มตรง
• ก�รวัดคว�มขน�น

Main applications:

• precise alignment of objects within
• straightness measurement
• parallelism measurement

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

length x width x height
ย�ว x กว�้ง 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

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT ระดับน �เครื่องกลติดแมเ่หล็ก

Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT ระดับน �เครื่องกลแบบสีด่�้น

Adjustable Spirit Level 52 ระดับน �เครื่องกลแบบปรับได้
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PRECISION SPIRIT LEVELS                                                                                ระดับน าเครื่องกล

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร
• ก�รวัดคว�มตรง
• ก�รวัดคว�มขน�น

Main applications:

• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

0.02 -20 … 4 / ±0.06 150 x 45 x 45 (80)

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:
• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร
•  วัดคว�มไมส่ม �เสมอของคว�มเรียบผิวของผิวโตะ๊ระดับ

Main applications:
• precise alignment of objects
• Measure irregularities of plane surfaces

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

0.02 ± 50 / ±0.06

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50 / ±0.15

0.10 ± 50 / ±0.30

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

smallest
เล็กทีสุ่ด                                                  

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

biggest
ใหญสุ่ด

A) B) A) B)

0.05 ± 0.10 ± 0.15

60 x 42 x 32 90 x 42 x 320.10 ± 0.20 ± 0.30

0.30 ± 0.60 ± 0.90

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 ระดับน �เครื่องกลแบบปรับละเอียดได้

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รวัดบนแทง่ของแคร้งช�ฟท์

Micrometric Spirit Level 53  ระดับน �เครื่องกลแบบไมโครโทรนิค

Crankpin Spirit Level 56 ระดับน �เครื่องกลสำ�หรับทรงกลมพิน

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

• ก�รวัดคว�มตรง

• ก�รวัดคว�มขน�น

Main applications:

• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

smallest
เล็กทีสุ่ด                                       

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

biggest
ใหญสุ่ด

0.05 ± 0.15

100 x 30 x 35 200 x 30 x 350.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Shaft Spirit Level 63 ระดับน �เครื่องกลสำ�หรับช�ฟ์ท

Main applications:

• Measurements on pins of crank shafts
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PRECISION SPIRIT LEVELS                                                                                ระดับน าเครื่องกล

Main applications:

• precise alignment of objects
• straightness measurement

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร
• ก�รวัดคว�มตรง

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

smallest
เล็กทีสุ่ด                                 

length x width / diameter
ย�ว x กว�้ง / ขน�ด

/ mm

biggest
ใหญสุ่ด

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø220.10 ± 0.30
80 x 9 / Ø16

0.30 ± 0.90

Main applications:

• alignment of objects
• straightness measurement

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร
• ก�รวัดคว�มตรง

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

smallest
เล็กทีสุ่ด                                          

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

biggest
ใหญสุ่ด

0.10 ± 0.20 80 x 15 x 18

150 x 18 x 220.30 ± 0.30 60 x 12 x 14

1.00 ± 2.00 50 x 10 x 12

2 ... 5 -------- 30 x 10 x 10 60 x 12 x 14

Main applications:

• alignment of objects
• straightness measurement

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร
• ก�รวัดคว�มตรง

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

smallest
เล็กทีสุ่ด                                                 

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

biggest
ใหญสุ่ด

0.30 ± 0.90
100 x 30 x 35 200 x 30 x 35

1.00 ± 3.00

Tubular Spirit Level 59 ระดับน �เครื่องกลแบบหลอด

Screw-on Spirit Level 66 ระดับน �เครื่องกลแบบยึด

Horizontal Spirit Level 69 ระดับน �เครื่องกลแนวร�บ

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร
• ก�รวัดคว�มตรง

Main applications:

• alignment of objects
• straightness measurement

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

Magnetic Angle Spirit Level 47 ระดับน �เครื่องกลวัดมุมติดแมเ่หล็ก
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ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร
• ก�รวัดคว�มตรง

Main applications:

• alignment of objects (vertical and horizontal)
• straightness measurement

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

Main applications:
• alignment of objects

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:
• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ (mm/m)

                    
length x width x height

ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

A) B) A) B)

0.02 ± 0.06 ---------

148 x 147 x 30
0.05 ± 0.15 ---------

0.10 ± 0.20 ± 0.30
78 x 65 x 17

0.30 ± 0.60 ± 0.90

Main applications:

• alignment of objects
ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

Range
ช่วงก�รวัด

smallest      
เล็กทีสุ่ด

 diameter x height
 ขน�ด x คว�มสูง

biggest
ใหญสุ่ด

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

0.30 ± 0.60 60 x 13

80 x 181.00 ± 2.00 50 x 12

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

Universal Angle Spirit Level 64 ระดับน �เครื่องกลวัดมุมทัว่ไป

Cross Spirit Level 78 ระดับน �เครื่องกลทรงตัวที

Cross Spirit Level 76 ระดับน �เครื่องกลแบบตัวที

MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74

Main applications:

• alignment of objects
ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

smallest      
เล็กทีสุ่ด

 diameter x height
ขน�ด x คว�มสูง

biggest
ใหญสุ่ด

/ arcmin   / 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

Circular Spirit Levels 72 / 73 / 74 ระดับน �เครื่องกลทรงกลม

PRECISION SPIRIT LEVELS                                                                                ระดับน าเครื่องกล

CIRCULAR SPIRIT LEVELS                                                                                ระดับน าเครื่องกลทรงกลม

CROSS SPIRIT LEVELS                                                                               ระดับน าเครื่องกลทรงตัวที
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CLINOMETERS                                                                 ระดับน าเครื่องกลไคลโนมิเตอร์

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รตัง้หรือปรับให้เป็นแนวเดียวกันของอุปกรณแ์ละเครื่องมือ เครื่องจักร
• ก�รตรวจและก�รเซทมุมของคว�มเอียง

Main applications:

• alignment of objects (vertical and horizontal)
• checking and setting of inclination angles

Sensitivity
ขีดคว�มละเอียดของสเกล (คว�มไวในก�รอ่�นค�่)

/ (mm/m)

Range
ช่วงก�รวัด

/ °

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

Main applications:

• adjustment of two or more objects to the same level or de-
termine their deviation in height within 0.05 mm.

ก�รนำ�ไปใช้ไดใ้นง�นหลักๆ ก็คือ:

• ก�รปรับแก้คว�มสูงของชิ้นง�นสองหรือม�กกว่�สองชิ้นให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
หรือ กำ�หนดค�่เบีย่งเบนของคว�มสูงไมใ่ห้เกิน 0.05 มม.

Clinometer 80 ระดับน าเครื่องกลไคลโน

COMMUNICATING WATER LEVEL                                                           ระดับน าแบบน าเชื่อมตอ่

Communicating Water Level 77 ระดับน �แบบน �เชื่อมตอ่

Sensitivity (column)
ขีดคว�มละเอียดของสเกล 

(คว�มไวในก�รอ่�นค�่) (แนวตัง้) 

/ mm

Sensitivity (micrometer)
ขีดคว�มละเอียดของสเกล 

(คว�มไวในก�รอ่�นค�่) (ไมโครมิเตอร์ละเอียด)

/ mm

diameter x height (with micrometer)
ขน�ด x คว�มสูง (ดว้ยไมโครมิเตอร์)

/ mm

1 0.01 Ø100 x 250 (350)
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VARIOUS                                               หลากหลายรุ่น

Granite measuring squares 265 ก�รวัดคว�มฉ�กของหินแกรนิต
Granite measuring and setting square with two 

precise faces ก�รวัดหรือก�รตัง้ค�่คว�มตรงดว้ยก�รใช้ด�้นขน�นของทัง้สองด�้น

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

weight
น �หนัก

/ kg

DIN 875-2/000

/ µm

WYLER 000

/ µm

200 x 150 x 50 3.5 2 1.6

300 x 200 x 50 6.5 2.5 1.6

400 x 250 x 50 10 3 1.8

500 x 300 x 60 17 3.5 2

600 x 400 x 70 30 4 2.2

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.

เครื่องมือวัดระดับคว�มล�ดเอียงคว�มละเอียดสูงทั่วไปจะต้องได้รับก�รตรวจ
เช็คและก�รสอบเทียบเพื่อก�รควบคุมคุณภ�พ ห้องปฏิบัติก�รสอบเทียบเครื่อง
มือวัดทีค่วบคุมอุณหภูมิของเร�มีเครื่องมือวัดทีม่ีคว�มละเอียดสูงเป็นพิเศษทีไ่ด้
รับก�รรับรองจ�กหนว่ยง�น METAS ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ ช่วงระยะวัดของ
ก�รสอบเทียบส�ม�รถทำ�ไดต้ัง้แตท่ีมุ่มเล็กสุด (0.2 arcsec) ไปจนถึงมุมทีใ่หญ่
ทีสุ่ด (360�) ห้องปฏิบัติก�รของเร�ส�ม�รถตรวจเช็คและสอบเทียบเครื่องมือ
วัดไดทุ้กรุ่นทุกยีห้่อ นอกเหนือจ�กยีห้่อ Wyler แลว้.

Calibration Laboratory SCS WYLER SCS ห้องปฏิบัติก�รสอบเทียบ SCS ของบริษัท Wyler

BASICS and Product Training

• Basics on inclination measurement
• Product training for customers

พื้นฐ�นคว�มรู้เบื้องตน้และก�รอบรมคว�มรู้เกีย่วกับเครื่องมือ

• คว�มรู้พื้นฐ�นด�้นก�รวัดระดับคว�มเอียง
• ก�รอบรมคว�มรู้เกีย่วกับเครื่องมือสำ�หรับลูกค�้ทัว่ไป

Training ก�รอบรม

Granite straight edges 264 แทง่วัดคว�มตรงทำ�จ�กหินแกรนิต

Granit

Granite measuring and setting straight edges with 
two parallel faces ก�รวัดหรือก�รตัง้ค�่คว�มตรงดว้ยก�รใช้ด�้นขน�นของทัง้สองด�้น

length x width x height
ย�ว x กว�้ง x สูง

/ mm

weight
น �หนัก

/ kg

DIN 874-3/000

/ µm

WYLER 000

/ µm

200 x 30 x 40 0.7 2.6 1.5

500 x 45 x 90 6 5 1.5

750 x 50 x 140 16 7 2

1000 x 56 x 160 26 9 2

1250 x 60 x 190 42 11 3

1500 x 70 x 220 69 13 3

Granit

/ µm / µm

/ µm / µm





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.

สำ�หรับขอ้มูลเพิม่เติมด�้นสินค�้ ท�่นส�ม�รถเข�้ดูไดใ้นเว็บไซต์ www.wylerag.com  หรือ จ�กตัวแทนจำ�หน�่ยทีไ่ด้
รับก�รแตง่ตัง้จ�ก บริษัท Wyler AG จำ�กัด ในประเทศไทย ท�ง บริษัท ขอขอบคุณทุกท�่นทีใ่ห้คว�มสนใจในสินค�้ของเร�.

MAX VALUE TECHNOLOGY CO. LTD
261 Soi On-Nuch 17 yak 16,
Sukhumvit 77 Rd., Suanluang, TH - Bangkok 10250 Thailand
Tel: +662 717 7199 (Mobile)
Fax: +662 300 2272
sales@maxvalue.co.th
http://www.maxvalue.co.th

Quality

Service
+ Partnership

Innovation
+ Competence

คุณภ�พ

ก�รบริก�ร และ คูค่�้

นวตกรรม และ คว�มชำ�น�ญ

เว็บไซต์
www.wylerag.com

วีดีโอ WYLER AG
Quality - Innovation - Service

Facebook Channel WYLER AG 

www.facebook.com/wylerSWISS


