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2CIR og 4CIR i dobbel boks med markisebryter 

Picomed leverer IR-mottakere 2CIR og 4CIR ferdig montert i en dobbel påveggboks slik at 

montør slipper å koble og lodde lednigner mellom markisebryter og IR-mottager. Dette er 

tilleggsinformasjon for denne ”pakken”, se hoveddokumentasjon for 2CIR og 4CIR for 

ytterligere detaljer om programmering etc. 

 

Forskjell på 2CIR og 4CIR 

 2CIR har 2 kanaler (releer) mens 4CIR har 4 kanaler. 

 2CIR kan benyttes for å styre WindowMaster vindusåpnere da disse kan leveres med trafo 

som selv sørger for polvending for å snu motorens retning. 

 4CIR kan benyttes for å styre markisemotorer som går på 24 VDC (eller lavere). Her kan 

kanal 1 og 2 brukes til + og – mens kanal 3 og 4 brukes til – og + (omvendt polaritet). 

 

I leveranse fra Picomed sammen med markisebryter så er markisebryterens to brytere (med 

piler som har forskjellig retning) derfor koblet til: 

 2CIR: kanal 1 og kanal 2. 

 4CIR: kanal 1 og kanal 3. 

 

4CIR – viktig angående polvending 

Dersom 4CIR og markisebryter skal styre DC motor med polvending så må dette program-

meres inn i 4CIR slik at kanalene 1 og 2 går parallelt og kanalene 3 og 4 går parallelt. Se 

programmeringskart i IR-mottagerens dokumentasjon og programmeringsord ”1 0 1 + 1 bit”. 

 

4CIR – forslag til koblingsskjema 
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4CIR – bilde av oppkoblingen 

 

 
 

 

Programmeringskart 

 

 
 

*) Har ingen betydning på PMIR. 


