
 

TESTER PROFESIONAL 

DE CONTINUITATE CT-20 

Cod produs: 101157 

 

 

RO  Instrucţiuni de utilizare 

 

 

 

Introducere 

Vă felicităm pentru alegerea făcută prin cumpărarea testerului profesional Extech CT20 
Pro. Produsul permite identificarea şi marcarea cablurilor, chiar dacă capătul acestor 
cabluri se află în alte spaţii. Înainte de livrare produsul a fost supus la numeroase teste 
pentru a ne asigura că va putea funcţiona fiabil mai mulţi ani la rând.  
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Siguranţă 
 

 
ATENŢIE:  NU CONECTAŢI APARATUL LA UN CIRCUIT ELECTRIC 

NEPROTEJAT CARE SE AFLĂ SUB TENSIUNE.  

 

Măsuri de siguranţă 

1. Utilizarea aparatului pentru alte scopuri decât cele prezentate în acest manual poate 

duce la electrocutarea, rănirea sau chiar decesul utilizatorului. Citiţi manualul de utilizare 

înainte de a folosi produsul. 

2. Asiguraţi-vă că clapeta compartimentului bateriilor este închisă înainte de a utiliza 

produsul. 

3. Înainte de punerea aparatului în funcţiune, verificaţi calitatea semnalului, starea clemelor 

tip crocodil şi a testerului pentru a descoperi eventualele defecţiuni. 

4. Scoateţi bateria din tester dacă acesta nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.  

 

 

Descriere 
 

 
1. Tester local de continuitate (principalul 

aparat de măsurare) 

2. Indicator local de continuitate (LED roşu ce 

clipeşte) 

3. Conector/întrerupător (mini comutator tip 

slider) 

4. Indicator „ON” (LED verde cu lumină 

continuă) 

5. Semnalizator local de continuitate (cu orificii 

de aerisire în partea posterioară a carcasei) 

6. Indicator de continuitate al emiţătorului de 

semnal cu cleme tip crocodil (LED roşu/verde) 

7. Suport emiţător de semnale (bucată de plastic fixată în lateral) 

8. Firul roşu şi negru al emiţătorului de semnale cu cleme tip crocodil 

9. Firul roşu şi negru al testerului cu cleme tip crocodil 

10. Compartiment baterii 9 V (clapetă demontabilă în partea posterioară) 
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Date tehnice 
 

 
Alimentarea     baterie 9 V 

Semnalizator     bip 85 dB 

Durata de viaţă baterie   circa 12 luni la utilizare normală 

Conexiune continuitate   2,0 KOhmi sau mai puţin 

Curent testare continuitate   impulsuri (2,0 Hz) 20 - 50 mA la 10 Ohm şi 

      2,0 mA - 8,0 mA la 1000 Ohm 

Lungime testabilă cabluri   3.000 m 

Siguranţe     250 V 0,5 A rapid 

Temperatura de funcţionare  -12ºC până la 45ºC 

Temperatura de depozitare  -20ºC până la 80º C 

Umiditate de funcţionare   10 până la 90% RH (fără condens) 

Dimensiuni     90 x 57 x 29 mm 

Greutate     260 g 

 

 

Punerea în funcţiune 
 

 
ATENŢIE: NU CONECTAŢI APARATUL LA UN CIRCUIT ELECTRIC CARE SE 

AFLĂ SUB TENSIUNE. 

Folosiţi numai circuite electrice care nu se află sub tensiune.  

 
Măsurarea de la distanţă 

Măsurarea de la distanţă este un mod de operare a testerului, iar pentru acest lucru este 

nevoie de emiţătorul de semnale cu cleme tip crocodil.  

Acest mod este folosit în principal pentru: 

A. Măsurarea de la distanţă a continuităţii cablurilor electrice 

B. Identificarea şi marcarea cablurilor electrice  

În combinaţie cu emiţătorul de semnale cu cleme tip crocodil, testerul vă ajută atunci când 

vreţi să examinaţi cablul TV, cablurile electrice sau cablurile de telefonie/sisteme audio la 

instalarea acestora în mai multe camere sau în locuinţe cu mai multe etaje. 
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1. Conectaţi aparatul. LED-ul verde se aprinde. Dacă 

LED-ul nu luminează înlocuiţi bateria 9 V. 

2. Fixaţi clemele tip crocodil de culoare roşie şi neagră ale 

testerului la unul dintre capetele cablului examinat. 

3. Legaţi la celălalt capăt al cablului emiţătorul de semnale 

cu cleme tip crocodil. 

4. Dacă există continuitate, LED-ul verde sau roşu al 

emiţătorului de semnale se aprinde, în funcţie de 

orientarea sa. 

Notă: în acest moment testerul legat la primul capăt al cablului va 

semnaliza prin bip şi va ilumina în roşu, în timp ce emiţătorul de semnale 

cu cleme tip crocodil (la utilizator) de la celălalt capăt al cablului verifică 

continuitatea. 

5. Atunci când testerul (firul roşu) este legat printr-un cablu la emiţătorul de 

semnale cu cleme tip crocodil (firul roşu) şi testerul (firul negru) este legat 

printr-un cablu la emiţătorul de semnale cu cleme tip crocodil (firul negru), 

LED-ul verde al emiţătorului de semnale se aprinde pentru a indica 

orientarea corectă a legăturii. Dacă LED-ul de pe emiţătorul de semnale 

iluminează în roşu acest lucru indică că el nu este legat corect. Inversarea 

firelor emiţătorului de semnale determină apariţia luminii verzi. 

6. Odată ce a fost găsită orientarea corectă (LED iluminat în verde), cablurile electrice 

testate pot fi marcate în funcţie de culorile emise de LED-urile de pe tester şi emiţătorul de 

semnale.  

 

 

Măsurători extinse pentru continuitate cu emiţătorul de semnale şi identificarea 

cablurilor 

Funcţia de măsurare a continuităţii cu emiţătorul de semnale cu cleme tip crocodil poate fi 

folosită şi pentru a identifica două, trei sau mai multe cabluri şi pentru a verifica 

continuitatea acestora, urmând o strategie logică.  

Pentru a uşura identificarea, firele testerului şi ale emiţătorului de semnale au culori 

concordante.  
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Examinarea locală a continuităţii  

Dacă folosiţi numai testerul (fără emiţătorul 

de semnale) puteţi testa fiecare cablu care 

se află în perete între două puncte în 

acelaşi spaţiu.  

O altă aplicaţie practică: testarea rapidă a 

continuităţii la becuri, siguranţe, comuta-

toare, contacte de releu, diode, rezistenţe, 

întrerupătoare etc. 

 
1. Conectaţi aparatul. LED-ul verde se aprinde. Dacă LED-ul nu se aprinde schimbaţi 

bateria 9 V. 

2. Pentru a verifica cablarea dintr-un spaţiu conectaţi clemele tip crocodil roşu şi negru ale 

testerului la capetele cablului pe care doriţi să-l verificaţi şi lăsaţi testerul să atârne pe 

cablu. 

3. Mergeţi la celălalt capăt al cablului şi legaţi temporar firele din cablu unul cu altul. 

Testerul va emite un bip, iar LED-ul roşu se aprinde pentru a indica continuitatea. 

4. În cazul în care aţi identificat continuitatea, marcaţi cele două capete ale cablului cu 

acelaşi număr sau acelaşi nume. 

5. Pentru a testa alte aparate, legaţi clemele tip crocodil ale testerului la bornele aparatului 

în orientarea dorită* (roşu sau negru). Dacă aparatul are continuitate electrică acest lucru 

va fi indicat prin bipul testerului şi aprinderea LED-ului roşu.  

 
* Excepţie: La testarea unei diode, clema tip crocodil roşie este pozitivă şi indică 

continuitatea dacă ea este legată la anod (semn pozitiv +) şi dacă clema tip crocodil neagră 

este legată la catod (semn negativ -).  

 

Schimbarea bateriilor 
 

 
1. Desfaceţi şurubul de la compartimentul bateriilor şi îndepărtaţi clapeta. 

2. Înlocuiţi bateria de 9V şi puneţi la loc clapeta de la compartimentul bateriilor şi şurubul.  

 
Evacuarea 

Evacuaţi produsul uzat conform legislaţiei în vigoare privind evacuarea aparatelor 

electrice.  
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Exemple de utilizare 
 

 

 
 

 

 

 

 
Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 

şi Extech Instruments Corporation (285 Bear Hill Road Waltham, MA 02451-1064 USA). 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, prin orice metode, cum ar fi 

fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea  
German Electronics SRL sau Extech Instruments Corporation. 

Prezentele instrucţiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul 
de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricaţie. 

      © 2010 German Electronics SRL 
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