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MOUSE 09 - MOUSE 09/P
KOMBINÁLT MOZGÁSÉRZÉKELŐ

MOUSE 09 egy kombinált mozgásérzékelő (mikrohullám és PIR), mely a két legfontosabb változást veszi 
figyelembe mozgás esetén: a sebességet és az intenzitást. Ennek a két információnak az azonos időben 
történő folyamatos összehasonlításával, az érzékelő különbséget tud tenni a visszatérő mozgások és beha-
tolás között. Így százalékosan csökkentve a téves riasztásokat. A teljesen digitális hőmérsékletkompenzáció 
garantálja a magas teljesítményt. Az eszköz beépített belső ellenállásokkal (EOL/DEOL) rendelkezik a 
könnyebb szerelés érdekében.  15m lefedés 90° mellett. A speciális lencsének köszönhetően kúszózóna 
ellen. Kisállat védett kivitelnél max 15kg testsúlyig (Mouse 09/P).  

MAGYAR    1. ISMERTETŐ

MAGYAR    2. TELEPÍTÉS
-Csavarhúzó segítségével nyomja meg az érzékelő alján lévő gombot és nyissa fel a házat.
- Vegye ki a nyákot a rögzítőfül hátranyomása után
- A rögzítéshez lyukassza ki a házat a kívánt helyen a kikönnyítéseknél, vagy használja a tartókat 
- Ajánlott szerelési magasság 2m.
- Vezesse be a kábelt a hátoldalon.
- Kösse be a kábelt a csatlkozásokba az ábrán látható módon.

ENGLISH     1. INTRODUCTION
MOUSE 09 is a dual technology sensor (Microwave and PIR) with an analysis system that takes into ac-
count the two most important changes that may occur during a movement: the speed and the intensity. With 
the simultaneous comparison of these two information, the sensor is able to discriminate repetitive move-
ments from intrusion, lowering the percentage of false alarms. With hight thermal variations, the totally digi-
tal  temperature compensation system, guarantees a great performance. Is equipped with internal resistors 
EOL. Has 15mt coverage, with angle of 90 °. With the special lens is equipped of creep zone. Is available 
also in pet immune up to 15 kg version (Mouse 09/P).
ENGLISH     2. INSTALLATION PROCEDURE
- By using a thin screwdriver, push the round tooth on the bottom and open the housing (see figure) 
- Remove the PCB from the base by levering on the ABS supports  (see figure) 
- Pierce the knock on the base of cover on the desired point for fixing,or use the optional swivel bracket.
- recommended height 2mt
- slide the cable into the back seat, and out of the top hole
- Wire up the terminals following the connections shown in figure.

GENERAL VIEW INSIDE VIEW

Sfondabili per fissaggio
Mounting knockouts

Fissaggio circuito
Clip for electronic board

Premere qui per aprire
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Led WALK TEST

Lente / Lens

ENGLISH     3. WARM UP
During the WARM UP (immediately after switch-on power) the signaling LED (green for MW and red for 
alarm) light up alternately. The stabilization time of the threshold is 1 minute. After this time it is possible to 
perform the range test. With Dip1 in ON the leds are: green for MW - orange for PIR - red for alarm.

MAGYAR    3. BEINDÍTÁS
A beindítás/WARM UP (közvetlenül tápaláhelyezés után) az eszközben lévő LEDek ( zöld a MW és piros a 
riasztáshoz )gyorsan kezdenek villogni. Ez max 1 percen belül stabilizálódik. Ezután lehetséges az eszköz 
séta- il. távolságtesztelése. DIP 1 bekapcsolva(ON) a LEDek : zöld = MW – 
narancs =PIR – piros =Riasztás. 
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LENS

PET IMMUNE / KISÁLLAT VÉDETT

NORMAL

BOARD DESCRIPTION

Mouse 09 allows a range of 15 mt, the special lens shape 
provides a horizontal coverage  of  more than 90°  with 29 
patterns on 5 levels.
Mouse 09 15m hatótávolság, a speciális lencsével a ho-
rizontális lefedettség több mint 90° 29 sugárral 5 szinten.  

tamper switch

MW module

EOL value jumpers

walk test led

dual element PIR

dip-switch13.8Vcc Supply terminals TAMPER terminals

ALARM terminals

EOL terminal

N.C. or EOL enable
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3. ADJUSTMENTS AND CONNECTION
Tamper = Tamper terminal                                             TAMPER =Tamper csatlakozó
N.C. = Alarm terminals                                                    N.C.=Riasztás csatlakozó 
EOL= END OF LINE Internal resistor terminal               EOL= Beépített  belső ellenállások 
(+ -) = power supply 13.8Vcc                                          (+ -) = Tápcsatlakozó 13.8Vdc
DIP 1= walk test led OFF=Disabled - ON=enabled       DIP1 =séta tesz led KI - BE
DIP 2 = pulse counter OFF=1 PULSE - ON=2PULSE  DIP2 =Impulzusszámlásás OFF=1 iimpulzus
        ON=2 iimpulzus

   BEKÖTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

R1

R2TAMPER

ALARM

JP1

2K2 2K2

5K6 5K6

4K7 4K7

1K 1K

EOL terminal

MOUSE 09

PANEL

R1 R2

open = alarm contact N.C.
closed = alarm contact balanced
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Az eszköz szerelését képzett szerelő végezheti a helyi előírásoknak megfelelően.
A gyártó visszautasít minden felelősséget, ha az eszközön jogosulatlan javítást vagy változtatást végeztek.
Javasolt az eszköz/rendszer havonkénti tesztelése.

Installation must be carried out following the local installation norms by qualified personnel. 
The manufacturer refuses any responsibility when changes or unauthorized repairs are made to the product/system.
It is recommended to test the operation of the alarm product/system at least once a month. Despite frequent testing and due to, but not limited to, 
any or all of the following: tampering,  electrical or communication disruption or improper use,  it is possible for the product/system to fail to prevent 
burglary, rubbery, fire or otherwise. A properly installed and maintained alarm system can only reduce the risk that this happens. 

Meets the requirements / Szabványok: EN 50131-2-2 Grade 2  EN 50131-2-2 Class 2

MOUSE 09
Input Voltage / Tápfeszültség 9  to 15 V
Current Drain (Alarm / Stand-By) / Áramfelvétel (Riasztás/Nyugalmi) 17 mA / 24 mA @ 13.8V
Tipical Voltage / Általános feszültség 13.8V
Coverage / Hatótávolság 15mt 
Aperture Angle / Érzékelési szög 90°
PIR / Passzív Infra PIR - 2 Elements / 2 Elementi
Lens / Lencse (29 Patterns on 3/5 levels)
Microwave frequency / Mikrohullámú frekvencia 9.3GHz  / 9.9 GHz  / 10,525 GHz 
IP Grade / IP Besorolás IP 30
Alarm period / Riasztás időtartama 2 sec.
Alarm Type / Riasztás típusa AND  / ÉS 

Anti-opening / Tamperkapcsoló ✔
Back Tamper / Hátsó tamper -
Pulse counter / Pulzus számlálás ✔
Alarm contact / Riasztás kimenet 100 mA - 60 V -16 Ω 
Tamper Switch / Tamper kapcsoló Max 40 mA - 30 Vdc
Operating Temperature / Működési hőmérséklet -10 °C -tól +55 °C -ig
Storage Temperature / Tárolási  hőmérséklet -20°C -tól +55 °C -ig
RFI Protection / RFI védelem 30 V / m (80 /2000 MHz)
Walk Test LED (MW and PIR) / Séta teszt LED (MW és PIR) ✔
Housing /  Ház ABS
Dimensions / Méretek 110 x 60  x 46  mm

TECHNICAL FEATURES / MŰSZAKI ADATOK


