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Citiţi acest document înainte de
a instala încălzitorul

1.0 Informaţii generale

Posibile schimbări
Producătorul se angajează să-şi îmbunătăţească constant produsele şi îşi rezervă dreptul de a aduce 
modificări în specificaţii fără notificare prealabilă. Detaliile tehnice sunt considerate corecte, însă nu 
stau la baza unui contract de sau a unei garanţii. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu 
termenii standard ai condiţiilor noastre de vânzare şi livrare (disponibile la cerere).
Informatiile din acest document pot fi modificate fara notificare. Versiunea cea mai recenta a acestui 
manual este intotdeauna disponibila la adresa www.markclimate.ro/downloads.

1.1 Atenţionări generale
În caz de miros de gaz: ventilaţi incaperea, nu porniţi aparatul sau întrerupătoarele electrice, 
ieşiti din clădire; apoi contactaţi compania de gaze şi urmaţi instructiunile lor; dacă nu este 
posibil, contactaţi pompierii

IMPORTANT: încălzitoarele NU trebuie utilizate în mediile casnice. Această unitate este 
dedicata numai utilizării pentru care a fost furnizat în mod expres, toate celelalte utilizări vor fi 
considerate impropri şi, prin urmare, periculose.

IMPORTANT : încălzitoarele NU trebuie utilizate în medii cu materiale inflamabile, lichide sau vapori: 
nerespectarea acestor cerinţe pot cauza morţi, răniri pentru persoane sau daune aduse lucrurilor.

1.2 Instrucţiuni generale pentru instalatori, utilizatori si personalul de întreţinere
Vă mulţumim că aţi ales produsele MARK BV !!! Suntem încântaţi să vă avem în rândul clienţilor 
noştri şi credem că utilizarea încălzitoarelor noastre va fi pe deplin satisfăcătoare. Pentru a menţine 
încălzitoarele perfect funcţionale şi în siguranţă, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile din acest manual 
şi efectuati toate operaţiunile de instalare şi întreţinere numai cu personal calificat. În cazul 
nerespectării următoarelor instrucţiuni, garanţia care acoperă produsele va fi nulă.

IMPORTANT!!!  Acest manual este un element integrant şi esenţial pentru produs şi trebuie livrat 
utilizatorului. Vă rugăm să citiţi avertismentele cuprinse în manual înainte de începerea instalării, 
deoarece oferă informaţii importante privind siguranţa instalării, utilizarea şi întreţinerea necesară 
si a operaţiunilor care urmează să fie efectuate pe încălzitoarele MARK BV. Depozitati cu atenţie 
manualul pentru consultări suplimentare.

Instalarea trebuie făcută în conformitate cu reglementările în vigoare, conform instrucţiunilor de la 
Producător şi de personal calificat profesional; pentru personal calificat profesional înseamnă că are 
competenţă tehnică specifică în domeniul instalaţiilor de componente şi, în special, Centre de servicii 
tehnice autorizate de MARK BV. Aceste dispozitive trebuie instalate doar în spaţii cu o ventilaţie 
suficientă. O instalare incorectă poate provoca pagube oameni, animale şi lucruri, pentru care 
Producătorul nu este responsabil.

După ce aţi îndepărtat orice element de ambalare, asiguraţi integritatea conţinutului; în caz de 
îndoială, nu folosiţi echipamentul şi contactaţi Producătorul. Elementele de ambalare sunt potenţial 



periculos şi, prin urmare, nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor şi trebuie eliminat conform 
reglementărilor. 

În cazul unei defecţiuni şi / sau a unei defecţiuni a aparatului, opriţi-l si abţinti-va de la orice încercare 
de reparare sau intervenţie directă; eventuala reparaţie a produselor MARK BV trebuie efectuată 
numai de către un centru de service autorizat de către producător folosind doar piese de schimb 
originale. În fiecare caz, apelaţi personal calificat profesional.

Pentru a asigura eficienţa aparatului şi pentru buna funcţionare a acestuia este esenţială întreţinerea 
periodică, efectuată de personal calificat profesional, urmând indicaţiile producătorului. Înainte de 
a efectua orice operaţiune sau întreţinere a curăţeniei, aşteptaţi unitatea este rece, deconectaţi 
unitatea de la sursa de alimentare principală care acţionează pe instalaţie întrerupător, închiderea 
alimentării cu gaz acţionând asupra dispozitivelor de întrerupere. Dacă unitatea este echipată cu 
accesorii sau kituri de modificare (inclusiv electrice), trebuie utilizate piese de schimb şi accesorii 
originale.

Nerespectarea instrucţiunilor de mai sus poate pune în pericol siguranţa aparatului. 

Când decideţi să opriţi utilizarea aparatului, va face inofensiv toate părţile care pot fi o sursă 
de pericol potenţial. Dacă unitatea ar trebui să fie vândută sau transferată unui alt proprietar, 
asiguraţi-vă întotdeauna că acest manual va însoţi echipamentul astfel încât să poată fi consultat de 
noul utilizator şi / sau întreţinător.

Este exclusă orice răspundere contractuală şi extracontractuală a Producătorului pentru pagubele 
cauzate de erori la instalare şi utilizare şi din nerespectarea instrucţiunilor date de producător. 
Instalarea şi întreţinerea trebuie efectuate în conformitate cu reglementările din ţara de instalare şi în 
stadiul tehnicii.
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2.0 Placa Eticheta 

Fiecare unitate este livrată completă cu o placă cu date tehnice, nu se poate detaşa şi este plasată în 
capul încălzitorului.  

notă - A1 aparat, categoria II 2L3B de gazz 

Eticheta plăcii (ex. Le: Infra HT 16.2 eco, gaz natural G25)

3.0  Grantia 

MARK BV garantează produsele sale, instalate de personal autorizat, pentru o perioadă de 12 luni de 
la data primei porniri şi nu mai târziu de 18 luni de la data vânzării. 

Garanţia nu acoperă componentele furnizate de terţi, acestea sunt supuse condiţiile garanţiei iniţiale.

Garanţia este numai furnizarea gratuită pe bază de franco fabrică, a pieselor cu fabricaţie sau defecte 
de manoperă. 

Garanţia nu acoperă dezavantajele datorate neglijenţei, setării incorecte, utilizării incorecte a cestora 
unitatea sau accidentele fortuite şi care nu depind de procesarea imperfecţiunii sau defecte materiale, 
precum şi cele datorate dezmembrării sau schimbării fără autorizaţia prealabilă din partea MARK BV.

Funcţionarea corespunzătoare a aparatului depinde de o instalare şi de o pornire corespunzătoare. 
Nerespectarea acestor reguli implică imediat degradarea garanţiei şi prin urmare, responsabilitatea 
producătorului. “ 
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4.0  Date tehnice

4.1 Seria “Infra HT.2” şi “Infra HT.2 eco”

Model, seria Infra HT.2 4.2 6.2 8.2 10.2 12.2 16.2 10+10.2 12+12.2 16+16.2
Greutate, serie Infra HT.2 (kg) 13 16 19 21 25 31 37 44 52
Model, seria Infra Infra HT.2 eco 4.2 e 6.2 e 8.2 e 10.2 e 12.2 e 16.2 e 10+10.2 e 12+12.2 e 16+16.2 e
Greutate, serie Infra HT.2 eco (kg) 8 10 12 14 17 21 29 34 40
Numărul de plăci ceramice n° 4 6 8 10 12 16 20 24 32
Alimentarea electrică 230 Volt  -  monofazat  -  50 Hz
Clasa Nox 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GAS G20
Admisie căldură MAX (Hs) (kW) 7.2 9.6 16.1 18.3 22.2 26.0 36.6 44.4 52.0
Admisie căldură MAX (Hi) (kW) 6.5 8.6 14.5 16.5 20.0 23.4 33.0 40.0 46.8
Admisie căldură MIN (Hs) (kW) 5.4 7.2 12.1 13.8 16.7 19.5 27.6 33.4 39.0
Admisie căldură MIN (Hi) (kW) 4.9 6.5 10.9 12.4 15.0 17.6 24.8 30.0 35.2
Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Presiunea duzei MAX (mbar) 15.5 14.0 14.0 15.0 16.0 14.0 15.0 16.0 14.0
Presiunea duzei MIN (mbar) 8.5 7.5 8.0 9.0 9.5 8.0 9.0 9.5 8.0
Consumul de gaz MAX (Sm3/h) 0.69 0.91 1.53 1.75 2.12 2.48 3.50 4.24 4.96
Consumul de gaz MIN (Sm3/h) 0.52 0.69 1.15 1.31 1.59 1.86 2.62 3.18 3.72
Diametrul duzei (mm) 2.10 2.45 3.10 3.30 3.50 3.90 2 x 3.30 2 x 3.50 2 x 3.90
GAS G25
Admisie căldură MAX (Hs) (kW) 7.2 9.6 16.1 18.3 22.2 26.0 36.6 44.4 52.0
Admisie căldură MAX (Hi) (kW) 6.5 8.6 14.5 16.5 20.0 23.4 33.0 40.0 46.8
Admisie căldură MIN (Hs) (kW) 5.4 7.2 12.1 13.8 16.7 19.5 27.6 33.4 39.0
Admisie căldură MIN (Hi) (kW) 4.9 6.5 10.9 12.4 15.0 17.6 24.8 30.0 35.2
Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Presiunea duzei MAX (mbar) 13.7 14.0 14.5 16.0 16.0 14.0 16.0 16.0 14.0
Presiunea duzei MIN (mbar) 8.3 7.5 8.5 9.5 9.5 8.0 9.5 9.5 8.0
Consumul de gaz MAX (Sm3/h) 0.80 1.06 1.78 2.03 2.46 2.88 4.06 4.92 5.76
Consumul de gaz MIN (Sm3/h) 0.60 0.80 1.34 1.53 1.85 2.17 3.06 3.70 4.34
Diametrul duzei (mm) 2.30 2.70 3.40 3.60 3.80 4.30 2 x 3.60 2 x 3.80 2 x 4.30
GAS G30
Admisie căldură MAX (Hs) (kW) 7.0 9.3 13.5 17.9 21.7 25.4 35.8 43.4 50.8
Admisie căldură MAX (Hi) (kW) 6.5 8.6 12.5 16.5 20.0 23.4 33.0 40.0 46.8
Admisie căldură MIN (Hs) (kW) 5.3 7.0 10.2 13.4 16.3 19.1 26.8 32.6 38.2
Admisie căldură MIN (Hi) (kW) 4.9 6.5 9.4 12.4 15.0 17.6 24.8 30.0 35.2
Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Presiunea duzei MAX (mbar) 28.2 28.0 28.0 28.5 28.1 27.5 28.5 28.1 27.5
Presiunea duzei MIN (mbar) 16.5 16.0 15.5 16.0 16.0 16.5 16.0 16.0 16.5
Consumul de gaz MAX (kg/h) 0.51 0.68 0.99 1.30 1.58 1.84 2.60 3.16 3.68
Consumul de gaz MIN (kg/h) 0.39 0.51 0.74 0.98 1.18 1.39 1.96 2.36 2.78
Diametrul duzei (mm) 1.30 1.50 1.80 2.10 2.30 2.45 2 x 2.10 2 x 2.30 2 x 2.45
GAS G31
Admisie căldură MAX (Hs) (kW) 7.0 9.3 13.5 17.9 21.7 25.4 35.8 43.4 50.8
Admisie căldură MAX (Hi) (kW) 6.5 8.6 12.5 16.5 20.0 23.4 33.0 40.0 46.8
Admisie căldură MIN (Hs) (kW) 5.3 7.0 10.2 13.4 16.3 19.1 26.8 32.6 38.2
Admisie căldură MIN (Hi) (kW) 4.9 6.5 9.4 12.4 15.0 17.6 24.8 30.0 35.2
Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
Presiunea duzei MAX (mbar) 36.2 35.7 35.7 36.2 36.2 35.7 36.2 36.2 35.7
Presiunea duzei MIN (mbar) 22.0 20.0 20.0 20.0 20.5 20.0 20.0 20.0 20.5
Consumul de gaz MAX (kg/h) 0.50 0.67 0.97 1.28 1.55 1.82 2.56 3.10 3.64
Consumul de gaz MIN (kg/h) 0.38 0.50 0.73 0.96 1.16 1.37 1.92 2.32 2.74
Diametrul duzei (mm) 1.30 1.50 1.80 2.10 2.30 2.45 2 x 2.10 2 x 2.30 2 x 2.45

 



7

4.2 Seria “Infra HT.2 PIEZO” şi “Infra HT.2 eco PIEZO” 

Model, seria Infra HT.2 PIEZO 4.2 PIEZO 6.2 PIEZO . 8.2 PIEZO .
Greutate, serie Infra HT.2 PIEZO (kg) 13 16 19
Model, seria Infra HT.2 eco PIEZO 4.2 eco PIEZO 6.2 eco PIEZO . 8.2 eco PIEZO .
Greutate, serie Infra HT.2 eco PIEZO (kg) 8 10 12
Numărul de plăci ceramice n° 4 6 8
Alimentarea electrică NO
Clasa Nox 4 4 4
GAS G20
Admisie căldură MAX (Hs) (kW) 7.2 9.6 16.1
Admisie căldură MAX (Hi) (kW) 6.5 8.6 14.5
Admisie căldură MIN (Hs) (kW) - - -
Admisie căldură MIN (Hi) (kW) - - -
Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) 20.0 20.0 20.0
Presiunea duzei MAX (mbar) 15.5 14.0 14.0
Presiunea duzei MIN (mbar) - - -
Consumul de gaz MAX (Sm3/h) 0.69 0.91 1.53
Consumul de gaz MIN (Sm3/h) - - -
Diametrul duzei (mm) 2.10 2.45 3.10
GAS G25
Admisie căldură MAX (Hs) (kW) 7.2 9.6 16.1
Admisie căldură MAX (Hi) (kW) 6.5 8.6 14.5
Admisie căldură MIN (Hs) (kW) - - -
Admisie căldură MIN (Hi) (kW) - - -
Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) 25.0 25.0 25.0
Presiunea duzei MAX (mbar) 13.7 14.0 14.5
Presiunea duzei MIN (mbar) - - -
Consumul de gaz MAX (Sm3/h) 0.80 1.06 1.78
Consumul de gaz MIN (Sm3/h) - - -
Diametrul duzei (mm) 2.30 2.70 3.40
GAS G30
Admisie căldură MAX (Hs) (kW) 7.0 9.3 13.5
Admisie căldură MAX (Hi) (kW) 6.5 8.6 12.5
Admisie căldură MIN (Hs) (kW) - - -
Admisie căldură MIN (Hi) (kW) - - -
Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) 30.0 30.0 30.0
Presiunea duzei MAX (mbar) 28.2 28.0 28.0
Presiunea duzei MIN (mbar) - - -
Consumul de gaz MAX (kg/h) 0.51 0.68 0.99
Consumul de gaz MIN (kg/h) - - -
Diametrul duzei (mm) 1.30 1.50 1.80
GAS G31
Admisie căldură MAX (Hs) (kW) 7.0 9.3 13.5
Admisie căldură MAX (Hi) (kW) 6.5 8.6 12.5
Admisie căldură MIN (Hs) (kW) - - -
Admisie căldură MIN (Hi) (kW) - - -
Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) 37.0 37.0 37.0
Presiunea duzei MAX (mbar) 36.2 35.7 35.7
Presiunea duzei MIN (mbar) - - -
Consumul de gaz MAX (kg/h) 0.50 0.67 0.97
Consumul de gaz MIN (kg/h) - - -
Diametrul duzei (mm) 1.30 1.50 1.80
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4.3 Seria “Infra HT.2 DS” 

Model Infra HT.2  DS 4.2  DS 6.2  DS 8.2  DS 10.2  DS 12.2  DS
Numărul de plăci ceramice n° 4 6 8 10 12
Alimentarea electrică 230 Volt  -  single phase  -  50 Hz
Greutate, serie Infra HT.2  DS (kg) 11 13 15 17 19
Clasa Nox 4 4 4 4 4
GAS G20
Admisie căldură MAX (Hs) (kW) 7.2 9.6 16.1 18.3 22.2
Admisie căldură MAX (Hi) (kW) 6.5 8.6 14.5 16.5 20.0
Admisie căldură MIN (Hs) (kW) 5.4 7.2 12.1 13.8 16.7
Admisie căldură MIN (Hi) (kW) 4.9 6.5 10.9 12.4 15.0
Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Presiunea duzei MAX (mbar) 15.5 14.0 14.0 15.0 16.0
Presiunea duzei MIN (mbar) 8.5 7.5 8.0 9.0 9.5
Consumul de gaz MAX (Sm3/h) 0.69 0.91 1.53 1.75 2.12
Consumul de gaz MIN (Sm3/h) 0.52 0.69 1.15 1.31 1.59
Diametrul duzei (mm) 2.10 2.45 3.10 3.30 3.50
GAS G25
Admisie căldură MAX (Hs) (kW) 7.2 9.6 16.1 18.3 22.2
Admisie căldură MAX (Hi) (kW) 6.5 8.6 14.5 16.5 20.0
Admisie căldură MIN (Hs) (kW) 5.4 7.2 12.1 13.8 16.7
Admisie căldură MIN (Hi) (kW) 4.9 6.5 10.9 12.4 15.0
Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
Presiunea duzei MAX (mbar) 13.7 14.0 14.5 16.0 16.0
Presiunea duzei MIN (mbar) 8.3 7.5 8.5 9.5 9.5
Consumul de gaz MAX (Sm3/h) 0.80 1.06 1.78 2.03 2.46
Consumul de gaz MIN (Sm3/h) 0.60 0.80 1.34 1.53 1.85
Diametrul duzei (mm) 2.30 2.70 3.40 3.60 3.80
GAS G30
Admisie căldură MAX (Hs) (kW) 7.0 9.3 13.5 17.9 21.7
Admisie căldură MAX (Hi) (kW) 6.5 8.6 12.5 16.5 20.0
Admisie căldură MIN (Hs) (kW) 5.3 7.0 10.2 13.4 16.3
Admisie căldură MIN (Hi) (kW) 4.9 6.5 9.4 12.4 15.0
Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Presiunea duzei MAX (mbar) 28.2 28.0 28.0 28.5 28.1
Presiunea duzei MIN (mbar) 16.5 16.0 15.5 16.0 16.0
Consumul de gaz MAX (kg/h) 0.51 0.68 0.99 1.30 1.58
Consumul de gaz MIN (kg/h) 0.39 0.51 0.74 0.98 1.18
Diametrul duzei (mm) 1.30 1.50 1.80 2.10 2.30
GAS G31
Admisie căldură MAX (Hs) (kW) 7.0 9.3 13.5 17.9 21.7
Admisie căldură MAX (Hi) (kW) 6.5 8.6 12.5 16.5 20.0
Admisie căldură MIN (Hs) (kW) 5.3 7.0 10.2 13.4 16.3
Admisie căldură MIN (Hi) (kW) 4.9 6.5 9.4 12.4 15.0
Presiunea de alimentare cu gaz (mbar) 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
Presiunea duzei MAX (mbar) 36.2 35.7 35.7 36.2 36.2
Presiunea duzei MIN (mbar) 22.0 20.0 20.0 20.0 20.5
Consumul de gaz MAX (kg/h) 0.50 0.67 0.97 1.28 1.55
Consumul de gaz MIN (kg/h) 0.38 0.50 0.73 0.96 1.16
Diametrul duzei (mm) 1.30 1.50 1.80 2.10 2.30

notă - unitatea „Infra HT 10.2 DS” NU este încă în producţie 
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5.0 Instalare

5.1  Ventilarea incaperilor

IMPORTANT: încălzitoarele trebuie instalate în ambiente bine ventilate şi echipate, în respectarea 
legislaţiei în vigoare 

Unitatea lasă gazele de ardere în mediul în care este utilizat (echipament tip A1). Prin urmare, este 
necesar să se asigure ventilaţia şi schimbările de aer ale spaţiilor în care este instalat încălzitorul, realizând 
deschideri de evacuare a aerului adecvate în perimetru pereţi din acelaşi, sau crearea unui sistem de 
ventilaţie mecanică. Pentru a asigura o schimbare suficientă a aerului, fluxul de aer necesar poate fi calculat 
folosind următoarea ecuaţie (UNI EN 13410): 

Vtot = ∑Qnb x L

Ori :

• Vtot =  În cazul în care debitul schimbării aerului în m3 / h

• ∑Qnb =  puterea totală de încălzire instalată în spaţii în kW  

• L =  coeficientul de schimbare a aerului (trebuie să fie ³ 10 m3 / h / kW)

IMPORTANT:  Coeficientul de schimbare a aerului„ L care trebuie utilizat NU TREBUIE să fie mai mic de 
10 m3 / h pentru fiecare kW de putere instalată “

încălzitoarele nu pot fi instalate sub NICI o forma:       
• În medii utilizate ca mediu rezidenţial  
• În camere mai mici de 12 m3  
• Unde viteza vântului este mai mare de 2 m / s 

5.2  Poziţionarea încălzitorului radiant 
Încălzitoarele pot fi instalate pe pereţe / stâlpi sau atârnate la tavan. La cerere, putem furniza suporturi 
(cârligele şi lanţurile S sunt excluse) pentru suspendarea la tavan (imaginea 1) sau suporturi de perete 
pentru fixarea încălzitoarelor pe perete (imaginea 2) cu diferite poziţii în unghi pentru incalzitor. 
Următoarele cifre vă vor arăta cum să instalaţi fiecare tip de încălzitor.  

 
 Poza 1 – cu lanţuri seria Infra HT.2            Poza 2 - la perete seria Infra HT.2
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Poza 1 - cu lanţuri seria Infra HT.2 eco      Poza 2 - la perete seria Infra HT.2 eco

  
    
   
Poza 1 - cu lanţuri seria Infra HT.2 DS          Poza 2 - la perete seria Infra HT.2 DS

Bracket-urile furnizate de MARK BV permit un unghi de instalare variabilă odată montat pe un 
perete sau stâlp, pentru a obţine o distribuţie mai bună a căldurii (imaginea 2.1 arată suporturile 
pentru unităţile de tip Infra HT.2 eco, Infra HT.2 eco PIEZO şi Infra HT.2 DS)

poza 2.1 - diferite unghiuri disponibile

IMPORTANT:
• Pe fiecare parte a arzătorului sunt prevăzute 2 cârlige cu inserţii M8, pentru fixarea pe perete 

sau la tavan cu ajutorul unor console adecvate (nu sunt furnizate, disponibile la cerere); nu creaţi 
alte puncte de ancorare pe tâmplăria încălzitorului şi în special pe arzător, ci folosiţi doar cele 
proiectate de fabrică

• Recomandăm console originale MARK BV pentru instalarea încălzitoarelor radiante
• Pentru fixarea consolelor pe un perete sau stâlpi evaluaţi rezistenţa pereţilor şi sarcinii aplicate, 

pentru a alege ancorele corecte care vor fi utilizate; în orice caz folositi blocuri cu şurub M8 
diametru minim (de exemplu, ancoră Fischer TA - M în oţel, cu şurub M8)
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• Echipamentul trebuie instalat în poziţie orizontală.
• În orice caz, sistemul de fixare / suspensie trebuie să permită extinderea termică a aparatului 

(cativa milimetrii în funcţie de model).

5.3   Manipulare
De la despachetare până la plasarea produselor la locul de instalare, supapele de gaz/dispozitivele de 
oprire a flăcării sau flanşele unităţii de pulverizare NU trebuie folosite ca puncte de ridicare (aşa cum 
se arată în figurile de mai jos).

  
Produsul trebuie adus la punctul/înălţimea de instalare în ambalajul său sau folosind inserţii M8: toate 
celelalte părţi ale produsului NU sunt proiectate pentru a-şi susţine greutatea.

5.4   Înălţimea MINIMĂ de instalare (pentru confortul persoanelor) 
Înălţimile indicative pentru instalarea încălzitoarelor sunt următoarele:

MODEL
ÎNĂLŢIMEA DE INSTALARE (MT)

MIN MAX

Infra HT 4.2 PIEZO  ;  Infra HT 4.2 eco PIEZO 2.5 4.5

Infra HT 6.2 PIEZO  ;  Infra HT 6.2 eco PIEZO 3.5 5.0

Infra HT 8.2 PIEZO  ;  Infra HT 8.2 eco PIEZO 4.0 6.0

Infra HT 4.2  ;  Infra HT 4.2 eco  ;  Infra HT 4.2 DS 2.5 4.5

Infra HT 6.2  ;  Infra HT 6.2 eco  ;  Infra HT 6.2 DS 3.5 5.0

Infra HT 8.2  ;  Infra HT 8.2 eco  ;  Infra HT 8.2 DS 4.0 6.0

Infra HT 10.2  ;  Infra HT 10.2 eco  ;  Infra HT 10.2 DS 5.0 7.0

Infra HT 12.2  ;  Infra HT 12.2 eco  ;  Infra HT 12.2 DS 6.0 8.0

Infra HT 16.2  ;  Infra HT 16.2 eco 7.0 9.0

Infra HT 10+10.2  ;  Infra HT 10+10.2 eco 8.0 11.0

Infra HT 12+12.2  ;  Infra HT 12+12.2 eco 9.0 14.0

Infra HT 16+16.2  ;  Infra HT 16+16.2 eco 10.0 18.0

„Înălţime„ MIN ”înseamnă distanţa minimă la care trebuie instalat echipamentul astfel încât 
persoanele care se află în zona radiată să nu fie supuse căldurii excesive.

Cotele se referă la echipamentele instalate în poziţie orizontală pentru încălzitoare cu poziţie 
înclinată (15 ÷ 45 °); înălţimea minimă poate fi redusă aproximativ între un 5% (unghiul 15 °) şi un 
20% (unghiul 45 °).
Acţiunile se referă la instalare cu temperatura ambiantă de 10 ÷ 12 ° C; în cazul unor medii cu 
temperaturi mai mari sau mai scăzute, înălţimea minimă a instalaţiei trebuie revizuită;
luati în considerare o reducere de 5% (pentru temperaturi mai scăzute de aproximativ 5 ° C) sau o 
creştere de 5% (pentru temperaturi mai mari de aproximativ 5 ° C).

Inălţimile de instalare sunt indicative, consultaţi-ne fiecare caz pentru a selecta unitatea corectă şi cea 

NU!! NU!!
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mai bună înălţime a instalaţiei (în special pentru valorile limită). “
5.5   Distanţe MINIME fata de suprafeţele inflamabile.

IMPORTANT: Materialele inflamabile din interiorul radiaţiilor ar putea începe să ardă şi să producă 
incendii. 

Suprafetele din apropierea încălzitoarelor trebuie să fie făcute în materialul clasei „a0” în 
ceea ce priveşte răspunsul de incendiu (nu este combustibil şi nu inflamabilă) şi cu grad de 
rezistenţă la incendii sau mai mult de “ rei 90 “

Distanţele minime de instalare trebuie respectate între suprafaţa de încălzire a încălzitorului şi pereţii 
adiacenţi, în interiorul zonei de radiaţii şi în exterior, dacă acestea nu sunt protejate împotriva 
radiaţiilor sau sunt materiale inflamabile; în cazul în care distanţele minime nu pot fi îndeplinite, ia în 
considerare montarea ecranelor pentru căldură.

Acordaţi o atenţie deosebită şi în cazurile de instalare a încălzitorilor deasupra macaralelor. 

Distanţele MINIME sunt următoarele:

MODEL
Distanţa minimă (mt) între încălzitor şi ...

tavan podea faţă lateral

Infra HT 4.2 PIEZO  ;  Infra HT 4.2 eco PIEZO 1.0 2.0 1.0 1.0

Infra HT 6.2 PIEZO  ;  Infra HT 6.2 eco PIEZO 1.0 2.5 1.0 1.0

Infra HT 8.2 PIEZO  ;  Infra HT 8.2 eco PIEZO 1.5 3.0 1.5 1.5

Infra HT 4.2  ;  Infra HT 4.2 eco  ;  Infra HT 4.2 DS 1.0 2.0 1.0 1.0

Infra HT 6.2  ;  Infra HT 6.2 eco  ;  Infra HT 6.2 DS 1.0 2.5 1.0 1.0

Infra HT 8.2  ;  Infra HT 8.2 eco  ;  Infra HT 8.2 DS 1.5 3.0 1.5 1.5

Infra HT 10.2  ;  Infra HT 10.2 eco  ;  Infra HT 10.2 DS 1.5 3.5 1.5 1.5

Infra HT 12.2  ;  Infra HT 12.2 eco  ;  Infra HT 12.2 DS 1.5 4.0 2.0 1.5

Infra HT 16.2  ;  Infra HT 16.2 eco 1.5 4.5 2.0 1.5

Infra HT 10+10.2  ;  Infra HT 10+10.2 eco 2.0 5.0 2.5 2.0

Infra HT 12+12.2  ;  Infra HT 12+12.2 eco 2.0 5.5 2.5 2.0

Infra HT 16+16.2  ;  Infra HT 16+16.2 eco 2.0 6.0 2.5 2.0

NOTĂ - contactaţi-ne în caz de cote diferite sau cazuri speciale 

5.6   Racord la alimentarea cu gaz
IMPORTANT: Conectarea hidraulică a încălzitorului la plasa de distribuţie a gazului trebuie făcută 
conform informaţiilor furnizate în această carte tehnică exclusiv de personal calificat profesional.

Încălzitoarele sunt furnizate în funcţie de tipul de gaz ales, apoi înainte de a face conexiunea la 
reţeaua de alimentare a gazului, asiguraţi-vă că gazul utilizat corespunde cu ceea ce este prezentat 
pe placa de date a unităţii. Înainte de conectarea la conducta de gaz, asiguraţi-vă că conductele sunt 
curăţate şi produse corespunzător în conformitate cu reglementările în vigoare în ţara de instalare.

AVIZ: Furnizaţi un robinet de interceptare a combustibilului în apropierea încălzitorului şi cu uşurinţă 
poziţie accesibilă; faceţi conexiunea între încălzitor şi reţeaua de gaz folosind o conductă flexibilă din 
oţel aprobată.

Odată ce conexiunea este făcută, cu respectarea regulilor în vigoare în ţara de instalare, a) verificaţi 
etanşarea conductelor hidraulice şi a racordului de gaz la unitate, b) verificaţi dacă presiunea este 
corectă, c) asiguraţi-vă că aparatul funcţionează în condiţiile pentru care a fost pregătit. 
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• Infra HT.2, Infra HT.2 eco şi Infra HT.2 DS sunt echipate cu un grup multifuncţional compus din 
supapă cu scaun dublu dotat cu stabilizator de presiune ţi control integrat al flăcării. Stabilizatorul 
acceptă o presiune maximă de intrare de 50 mbar şi supapa este echipată cu un aport de 
presiune, pentru a măsura şi controla presiuni de intrare şi de ieşire. 

• Modele Infra HT.2 PIEZO şi Infra HT.2 eco PIEZO: conexiunea este 3/8 “ gaz. Modelele Infra 
HT.2 PIEZO şi Infra HT .2 eco PIEZO sunt echipate cu robinet, stabilizator de presiune pentru o 
presiune maximă de intrare de 50 mbar şi presiune la duză . 

NOTĂ : Toate unităţile furnizate sunt deja testate şi setate la presiunea de funcţionare 
corespunzătoare; prin urmare, NU scoateţi sigiliile, NU schimbaţi valorile (expirarea garanţiei !!!)  

IMPORTANT: Conducta de alimentare cu gaz trebuie menţinută la o distanţă de cel puţin 
1 m de zona de evacuare a produselor de ardere şi nu trebuie să fie expuse la radiaţii 
directe la iradierea încălzitoarelor “ 

5.7   „Conexiune la alimentarea electrică (numai pentru unităţile cu control de flacără) “

IMPORTANT: Conexiunea electrică a echipamentului se va face în interior în conformitate 
cu indicaţiile date în această carte tehnică exclusiv de personal calificat profesional. 
Instalarea trebuie efectuată în interior în conformitate cu reglementările din ţara de 
instalare.

Încălzitorul trebuie alimentat cu tensiune de 230 V / o singură fază / 50Hz. Flacăra de comandă 
montată pe supapa de gaz are o conexiune cu priză / priză cu cârlig de securitate (poza 3). Montaţi 
un comutator bipolar în amonte de încălzitor pentru a porni şi comuta -off, pentru a-l izola de 
alimentarea electrică. Utilizaţi acest manual pentru dimensiunea liniei de alimentare sau consultaţi 
datele din eticheta plăcii încălzitorului. În orice caz, pentru varianta ON-OFF folosiţi un cablu de 
3x1.5mm2 secţiune minimă. Schemele de cablare sunt afişate la pagina 20 (versiunea ON-OFF) şi la 
pagina 23 (versiunea H / L = versiunea Două etape) din acest manual.
 
Pentru conexiunea electrică, deblocaţi ştecherul şi deşurubaţi carcasa acestuia; conectaţi un cablu tri-
polar conform indicaţiilor date pe mufa de priză, şi anume:

L1 = Cablu de fază
N = Cablu neutru

 = Cablu impamantare 
L2 = Comanda modulatorului pentru H / L = robinet de gaz în două trepte (dacă este prevăzut)
L3 = Semnal pentru blocul arzătorului (dacă este furnizat)

IMPORTANT: Este esenţial pentru buna funcţionare a încălzitorului să respecta polaritatea 
faza / neutra a retelei, cu una indicata pe conectorul de alimentare.

De asemenea, este esenţial pentru buna funcţionare a aparatului şi pentru siguranţa utilizatorului, o 
legare la pământ eficientă a instalaţiei, executată conform reglementărilor existente. În niciun caz nu 
puteţi utiliza conexiunea la conducta de gaz ca legare la pământ a echipamentului.



Imagine 3 - Conector pentru conectare electrică 



6.0 Schema electrica 

6.1   Unitate control „SIT”  ON-OFF
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SCHEMA ELECTRICA unitate control „SIT”  ON-OFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priză wieland cu  
cârlig de siguranță 
 
priza wieland cu  
carlig de siguranta 
 

ELECTRODE DE 
DETECTARE 
 

ELECTROD  

APRINDERE 

 

Legendă 
 
L1  Maro, cablu fază  
L2  Contact pentru versiunea în două etape (dacă este furnizat) 
L3  Albastră, cablu nul 
N  Negru, alarmă pentru blocul arzător 220 volți (dacă este furnizat) 
…b  Galben / verde, cablu impamantare 
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6.2   Unitate de control SIT H / L =Două TREPTE

page  18 

 

 

 
 

DIAGRAMĂ ELECTRICA, unitate de control SIT H / L 
=Două TREPTE 
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priza wieland cu  
carlig de siguranta 
 

ELECTRODE DE 
DETECTARE 
 

ELECTROD  

APRINDERE 

 

Legendă 
 
L1  Maro, cablu fază  
L2  Contact pentru versiunea în două etape (dacă este furnizat) 
L3  Albastră, cablu nul 
N  Negru, alarmă pentru blocul arzător 220 volți (dacă este furnizat) 
…b  Galben / verde, cablu impamantare 
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6.3   NOTĂ pentru SIT High/Low supapa de gaz  = două trepte
NOTĂ: versiunea„ HIGH / LOW trebuie să fie echipată cu un anumit tip de comutator pentru 
alimentarea modulatorului de presiune, care trebuie plasat în tabloul de comandă electric. “

Modulator alimentat:    Functionare presiune mare 
Modulatorul NU este alimentat:  Functionare presiune redusă

IMPORTANT: pornirea încălzitorului trebuie să aibă loc întotdeauna cu modulatorul alimentat 
(presiune înaltă în funcţiune)

“Datele (intrarea de căldură, presiunea şi debitul de gaz) se referă la aparat cu versiunea H / L = 
DOUĂ TREPTE, în tabelele acestui manual:
• încălzitoare Infra HT.2 şi Infra HT.2 eco  pagina 6
• încălzitoare Infra HT.2 DS    pagina 8 “

Versiunea H / L = Două trepte permite:
• Economisirea consumului de gaz
• Stare de confort mai bună pentru oameni
• Număr mai mic de pornire / oprire a încălzitorului 

6.4   Reglarea presiunii
Deşurubaţi şurubul admisiei de presiune PO a supapei de gaz înaintea duzei (imaginile 1.A şi 1.B) şi 
conectaţi un manometru al coloanei de apă. Alimentaţi modulatorul şi scoateţi robinetul galben al 
regulatorului de presiune. aşa cum se arată în imaginea 2, pe şurubul CH10 pentru setarea presiunii 
maxime, până când obţineţi presiunea necesară. Modulator ţi cu un şurubelniţă acţionează asupra 
şurubului interior pentru setarea minimă (imaginea 3) până când obţineţi presiunea necesară.  

     

   Poza  1.A      Poza  1.B
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    Poza 2     Poza 3

6.5   Grup de gaz (supapă de gaz şi protecţie la flacără)
Există 3 opţiuni diferite:

A_produse cu 1 arzător (modele Infra HT 4.2, Infra HT 6.2, Infra HT 8.2, Infra HT 10.2, 
Infra HT 12.2 şi Infra HT 16.2)
Acestea sunt echipate cu 1 supapă de gaz şi 1 protecţie la flacără

B_produse cu 2 arzatoare (modele Infra HT 10+10.2, Infra HT 12+12.2 şi Infra HT 
16+16.2)
Produsele cu 2 arzatoare sunt echipate cu 2 supape de gaz si 2 protectii la flacara.

  
     A            B
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7.0 Punerea în funcţionare şi prima pornire 

Pentru prima pornire a încălzitorului este importantă să faceţi unele verificări preliminare pentru a 
asigura funcţionarea corectă a unităţii. Operaţiunile enumerate mai jos sunt considerate esenţiale 
pentru funcţionarea sa în condiţii de siguranţă.

• Asiguraţi-vă că nu există pierderi în conducta de gaz şi că este dimensionat corespunzător
• Verificaşi dacă presiunea combustibilului şi tipul de gaz utilizat respectă prevederile de pe placa cu 

privire la caracteristicile încălzitorului
• Verificaţi instalarea corectă a grupului de supape de gaz / de control (numai modelele Infra HT.2, 

Infra HT.2 eco şi Infra HT.2 DS)
• Verificaţi dacă a fost corect dimensionată linia electrică, ca a fost respectată polaritatea neutră în 

faţă şi impamantarea cablului (doar modelele Infra HT.2, Infra HT.2 eco şi Infra HT.2 DS)
• Asiguraţi-vă că instalaţia mecanică (suporturile) a încălzitorului a fost efectuată corect şi că 

şuruburile de conectare sunt strânse
• Utilizaţi numai materiale din oţel, deoarece căldura este transferată de la încălzitoare pe suporturi 

“

7.1   Unitate de control electronic (Infra HT.2, Infra HT.2 eco şi Infra HT.2 DS) 
Pentru încălzitoarele cu sistem de aprindere şi flacără de control electronic, secvenţa de pornire 
include următoarele faze: 

• Dând tensiune încălzitorului, electrodul de aprindere începe să se aprindă şi valva de gaz se 
deschide

• Electrodul de aprindere se incheie după 30 de secunde
• In cazul in care nu a fost detectata prezenta flacarii, flacara de control intra in bloc dupa 30 de 

secunde. Pentru reluare este necesară înlăturarea tensiunii pentru o perioadă de cel puţin 20 de 
secunde: după această perioadă de timp, secvenţa de pornire poate fi repetată. Dacă încălzitorul 
continuă să intre în bloc, consultaţi secţiunea „Întreţinere” din acest manual

• Oprirea încălzitorului se face prin scoaterea alimentării la unitatea de control  

IMPORTANT: La prima pornire a încălzitorului, trebuie să se facă verificarea setarilor 
presiunii, apoi trebuie să fie sigilat corpul regulatorului de presiune al valvei de gaz

Deci, trebuie să efectuaţi următoarea procedură (imaginea 4):

• Deşurubaţi şurubul presiunii de admisie, în amonte la duza (PO) şi conectaţi un ecartament 
adecvat

• Scoateţi capacul regulatorului de presiune (R) şi acţionaţi, aşa cum se arată în imaginea 4, pe 
şurub de reglare până la potrivire la citirea manometrului cu cea indicată pe placă pe caracteristici

• Deconectaţi manometrul şi închideţi şurubul presiunii de admisie (PO)
• Asamblaţi capacul regulatorului (R) şi aşezaţi o etanşare adecvată



    

Imagine 4 - Setarea presiunii de lucru pentru. Modele Infra HT.2, Infra HT.2 eco şi Infra HT.2 DS cu 
supapa SIT” 

7.2   Pornire manuală / piezo (Infra HT.2 PIEZO şi Infra HT.2 eco PIEZO)
Secvenţa de aprindere pentru încălzitoare cu sistem de pornire manual / piezo (imaginea 5) este:

• Apăsaţi butonul supapei de gaz
• Apăsaţi simultan butonul de pornire piezo până la aprinderea
• Ţineţi butonul supapei aproximativ 10 sec. sau până la activarea părţii electromagnetice din 

termocuplu 
• Oprirea încălzitorului se face doar prin închiderea alimentării cu gaz

Imaginea 5 - pornire pentru modelele Infra HT.2 PIEZO şi Infra HT.2 eco PIEZO

IMPORTANT: la prima pornire a încălzitorului, trebuie să se facă verificarea setarilor de 
presiune, apoi trebuie să fie sigilat corpul de regulator de presiune al stabilizator.“

Deci, trebuie să efectuaţi următoarea procedură (imaginea 6):

• Deşurubaţi şurubul presiunii de admisie, în amonte la pomul duzei şi conectaţi un ecartament 
adecvat

• Scoateţi capacul regulatorului de presiune RM şi acţionaţi aşa cum se arată în imaginea 6, pornită 



şurubul de reglare până se potriveşte cu citirea manometrului cu aceasta înscris pe placă pe 
caracteristici

• Deconectaţi manometrul şi închideţi şurubul presiunii de admisie POM
• Asamblaţi capacul regulatorului RM şi aşezaţi o etanşare adecvată  

Imagine 6 - Setarea presiunii de lucru pentru. Modele Infra HT.2 PIEZO şi Infra HT.2 eco PIEZO 

8.0 Întreţinere

„O utilizare adecvată a încălzitoarelor, plus întreţinerea corectă şi regulată a acestora sunt
esenţiale pentru a asigura o mai bună performanţă şi o viaţă de muncă mai lungă la încălzitor. “ 

IMPORTANT: înainte de a face orice întreţinere de rutină, asiguraţi-vă că atât gazul, cât şi 
alimentarea cu energie electrică au fost oprite şi că aparatul este rece. Pentru orice 
întreţinere de rutină şi / sau extraordinară, contactaţi numai personal calificat profesional 
sau mai degrabă un centru de asistenţă tehnică autorizat de MARK BV

Cu cel puţin o dată pe an înainte de sezonul de utilizare, este recomandabil să efectuaţi un 
intervenţie pentru control / inspecţie şi curăţare: 

• Inspecţie vizuală a suprafeţei radiante (dacă există o placă ceramică crăpată)
• Curăţarea suprafeţei radiante cu aer comprimat la presiune scăzută din interior
• Curăţarea duzelor
• Curăţarea electrozilor, poziţie corectă şi spumant de eficienţă
• Verificarea păstrării tuturor conexiunilor electrice
• Căutarea posibilelor pierderi pe circuitul de gaz şi pe supapa de gaz
• Verificarea presiunii gazului la duză
• Controlul general al tuturor echipamentelor de încălzire
• Controlul deschiderilor şi sistemelor de ventilaţie (naturale şi / sau mecanice)
• Controlul semnalelor de alarmă, dacă există

Dacă echipamentul este instalat în medii prăfuite, se recomandă curăţarea mai frecventă a 
arzătoarelor care suflă aer comprimat la presiune scăzută, care lucrează din găuri în flanşă / venturi 
pipe. În cazul în care încălzitorul funcţionează, închideţi-l şi aşteptaţi, înainte de a sufla, că este rece.



9.0 Înlocuirea duzei 

În cazul în care trebuie să schimbaţi tipul de gaz pentru care a fost pregătit încălzitorul, trebuie 
să contactaţi MARK BV pentru a obţine kitul de transformare specific, specificând modelul 
încălzitorului, numărul de serie şi noul gaz. Operaţiunile trebuie efectuate de personal calificat Şi în 
conformitate cu reglementările oficiale. 

IMPORTANT: Dacă schimbaţi duza pentru a trece la un alt tip de gaz (de ex .: de la gazul 
natural G20 la GPL G30 sau invers) este obligatoriu să schimbaţi şi eticheta plăcii, 
introducând o etichetă cu noile caracteristici şi puneţi din nou sigiliu după funcţionare

Pentru încălzitoare cu 4, 6, 8, 10 şi 10 + 10 plăci ceramice
• Folosiţi o cheie CH13 pentru a deşuruba şi scoate duza de gaz
• Inşurubează duza de gaz nouă

    

Pentru încălzitoare cu 12, 16, 12 + 12 şi 16 + 16 plăci ceramice
• Deşurubaţi cele 3 şuruburi (poziţia 1) şi scoateţi flanşa de aluminiu (poziţia 2)
• Folosiţi o cheie CH13 pentru a deşuruba şi scoate duza de gaz (poz. 3) 
• Înşurubaţi duza de gaz nouă, montaţi flanşa şi şuruburile de blocare a şuruburilor “

   



10.0  Depanarea 

DEFECT CAUZE POSIBILE SOLUŢIE

A - Încălzitorul se aprinde, electrodul de 
aprindere continuă să dea scânteie, apoi 
se blochează 

A1 Conexiune greşită la Faza si Neutral Verificaţi polaritatea de fază / neutru şi impa-
mantare

A2 Electrodul de detectare a flăcării este prea 
departe de suprafeţele plăcilordes plaquesde 
supervisage 

Verificaţi dacă electrodul de detectare a flăcării 
este de aprox. La 4 mm de suprafaţa radiantă

A3 Unitatea de control este defectă Înlocuiţi unitatea de control

B - Încălzitorul se aprinde parţial

B1 Debit de gaz insuficient Verificaţi dacă alimentarea cu gaz are debitul 
suficient în comparaţie cu consumul de gaz al 
încălzitorului

B2 Presiunea gazului de intrare a arzătorului este  
prea mică

Verificaţi dacă presiunea gazului corespunde cu 
cea indicată pe placa unitatii

B3 Duza murdară Curăţaţi duza cu aer comprimat (fără dispozitiv 
mecanic)

C - Arzătorul face flash-back

C1 Presiunea gazului de intrare a arzătorului este 
prea mare

Verificaţi dacă presiunea gazului corespunde la 
cea indicată pe placa unitatii

C2 Arzătorul sau plăcile ceramice sunt murdare După ce arzătorul este rece, suflaţi aerul la 
presiune mică pe suprafaţa plăcilor ceramice, din 
interior

C3 Plăcile ceramice sunt crăpate Înlocuiţi plăcile ceramice

D - Încălzitorul nu se roteste, deoarece 
nu se obţine gaz

D1 Întrerupere in instalaţia electrica Verificaţi tensiunea la alimentare

D2 Fără tensiune Înlocuiţi unitatea de control

D3 Robinetul solenoid este sub tensiune, dar bobi-
nele nu sunt alimentate

Înlocuiţi supapa de gaz

E - Electrodul de aprindere nu da scân-
teie şi arzătorul se blochează

E1 Electrodul nu da scânteie din cauza distanței 
greşite dintre vârful sau şi pământ

Reglaţi distanţa (mai aproape sau mai departe) 
între vârful electrodului de aprindere şi masă: 
trebuie să fie de 3 ÷ 4 mm

E2 Întrerupere curent Verificaţi conexiunea contactelor dintre electrozi 
şi unitatea de control

E3 Scânteia electrodului de aprindere porneste 
aproape de protecţia ceramică, datorită ruperii 
sale, sau între cablu şi masă

Înlocuiţi întregul dispozitiv de aprindere şi 
detectare, sau doar cablul, sau doar electrodul

F - Supapa de gaz se aprinde, dar încălzit-
orul nu se roteşte şi se blochează

F1 Aer în conducta de gaz Repetaţi ciclul de aprindere de mai multe ori, 
aşteptând un timp de aprox. 20 sec între o 
aprindere şi cealaltă

F2 Fără gaz Verificaţi dacă toate dispozitivele de interceptare 
a combustibilului, pe conducta de gaz, nu împiedi-
cati trecerea
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MARK BV
BENEDEN VERLAAT 87-89
VEENDAM (NEDERLAND)
POSTBUS 13, 9640 AA VEENDAM
TELEFOON +31(0)598 656600
FAX +31 (0)598 624584
info@mark.nl
www.mark.nl

MARK EIRE BV
COOLEA, MACROOM
CO. CORK 
P12 W660 (IRELAND)
PHONE +353 (0)26 45334
FAX +353 (0)26 45383
sales@markeire.com
www.markeire.com 

MARK BELGIUM b.v.b.a.
ENERGIELAAN 12
2950 KAPELLEN 
(BELGIË/BELGIQUE)
TELEFOON +32 (0)3 6669254
info@markbelgium.be
www.markbelgium.be 

MARK DEUTSCHLAND GmbH
MAX-PLANCK-STRASSE 16
46446 EMMERICH AM RHEIN 
(DEUTSCHLAND)
TELEFON +49 (0)2822 97728-0 
TELEFAX +49 (0)2822 97728-10
info@mark.de
www.mark.de

MARK POLSKA Sp. z o.o
UL. JASNOGÓRSKA 27
42-202 CZĘSTOCHOWA (POLSKA)                                                                     
PHONE +48 34 3683443 
FAX +48 34 3683553 
info@markpolska.pl
www.markpolska.pl

MARK SRL ROMANIA
STR. BANEASA NO 8 (VIA STR. LIBERTATII)
540199 TÂRGU-MURES, JUD MURES 
(ROMANIA)
TEL/FAX +40 (0)265-266.332
office@markromania.ro
www.markromania.ro
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