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1. Motor do soprador 

2. Ar injetado 

3. Prateleira vibratória 

4. Conversor catalítico 

5. Aquecedor por impacto 

6. Lâmpadas de halogênio 

Projeto ____________________________________________  
 
Nº do Item  _________________________________________  
 
Quantidade  ________________________________________  
 

CONSTRUÇÃO EXTERNA 
 Parte frontal, superior e laterais em aço inoxidável 
 Vedação de borracha para montagem aparente 
 
CONSTRUÇÃO INTERNA 
 Aço inoxidável 304 
 Duas câmaras de cozimento totalmente isoladas 
 Placas jetplate superior e inferior 
 
ITENS DE SÉRIE 
 Controles simples e intuitivos na tela de toque 
 Interface de usuário em diversos idiomas 
 Conversor catalítico de recirculação integral para operação sem ventilação 

(ventless) certificada pela UL (KNLZ)  
 Sistema High h de injeção de ar de recirculação com velocidade variável 
 Prateleira vibratória para garantir alta taxa de transferência de calor, sem 

emissão localizada 
 Comporta assadeiras de pizza (16") 
 Design empilhável (requer kit de empilhamento) 
 Sistema de cardápio inteligente, capaz de armazenar até 800 receitas: 400 

receitas por cavidade 
 Autodiagnóstico incorporado para monitoramento dos componentes e do 

desempenho do forno 
 Compatível com pen drive 
 Compatível com Wi-Fi 
 Um ano de assinatura gratuita ao portal de internet TurboChef Connect 

para gerenciar suas receitas 
 Tecnologia de sensor de tensão inteligente* (somente América do Norte) 
 Inclui plugue e cabo (6 pés nominais) 
 Garantia – 1 ano para peças e mão de obra 
 
ACESSÓRIOS DE SÉRIE 
 1 Pá de Alumínio (NGC-1478) 
 1 Frasco de OveCleaner (103180) 
 1 Frasco de OveGuard (103181) 
 2 Gatilhos Aspersores (103182) 
 4 OveLegs (HHB-3205) – Opcional 

 

 
 
Este produto atende às recomendações de ventilação estabelecidas pela norma NFPA96 

utilizando o método de teste EPA202. 

 
 

* A Tecnologia de Sensor de Tensão Inteligente não compensa excesso ou insuficiência de tensão. O 

proprietário é responsável pela alimentação elétrica da unidade conforme as especificações no verso dessa 

ficha. 
 
†  A certificação ventless se aplica a todos os alimentos, exceto aqueles classificados como “proteínas cruas 

ricas em gordura”. Entre esses alimentos estão frango com osso e pele, carne crua de hambúrguer, bacon 
cru, embutidos crus, filés etc. Ao cozinhar estes tipos de alimentos, consulte seus códigos locais de 
ventilação, aquecimento e ar condicionado (HVAC) e as autoridades locais para garantir o cumprimento dos 
requisitos de ventilação. 

 

A permissão final de operação sem coifa de exaustão (ventless) depende de aprovação da AHJ, pois alguns 

países podem não reconhecer a certificação UL ou sua aplicação. Em caso de dúvidas sobre estas 

certificações ou os códigos locais, envie e-mail para ventless.help@turbochef.com 

 

A TurboChef se reserva o direito de efetuar substituições ou mudanças nas especificações sem aviso prévio. 

 

DESEMPENHO 
O forno TurboChef® Double BatchTM contém duas 
cavidades independentes, que circulam ar injetado a 
velocidades de até 50 mph, criando altas taxas de 
transferência de calor e reduzindo o tempo de 
cocção. O forno utiliza sopradores de velocidade 
variável, prateleiras vibratórias e um conversor 
catalítico, garantindo economia de energia, 
alimentos de alta qualidade e operação sem coifa de 
exaustão (ventless). 

 

VENTILAÇÃO 
 UL (KNLZ) para operação sem coifa de 

exaustão (ventless).† 
 Teste EPA 202 (8 h): 

- Produto: Pizzas de Pepperoni 
- Resultados: 1,04 mg/m

3
 

- Exigência para operação ventless: <5,00 
mg/m

3
 

 Filtragem catalítica interna para limitar 
emissões de fumaça, gordura e odores. 

mailto:ventless.help@turbochef.com
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DIMENSÕES 

Unidades simples 

Altura 23,2” 589 mm 

Largura 27,7” 704 mm 

Profundidade (porta 
aberta/fechada): 

35,6" / 31,7" 903 mm / 806 mm 

Peso 262 lb. 119 kg. 

Unidades Empilhadas 

Altura 46,4” 1.179 mm 

Largura 27,7” 704 mm 

Profundidade (porta 
aberta/fechada): 

31,7" / 35,6" 806 mm / 903 mm 

Peso 524 lb. 238 kg. 

Câmara de cozimento 

Altura 3,3” 84 mm 

Largura 18,1” 318 mm 

Profundidade 17,07” 434 mm 

Volume 0,59 ft3 16,7 litros 

Distância da parede (forno não fabricado para instalação embutida) 

Parte superior 2” 51 mm 

Laterais 2” 51 mm 

TurboChef Global Operations 
2801 Trade Center Drive / Carrollton, Texas 75007 EUA 

EUA: 800.90TURBO (800.908.8726) / Internacional: +1 214.379.6000 
Fax: +1 214.379.6073 / turbochef.com 

 
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS-MONOFÁSICO 

Modelo Double Batch US (HHD-9500-1) - Estados Unidos 

 
NEMA 6-50P 

Tensão 208/240 VCA 

Frequência 60 Hz 

Corrente (Requisito Máx. Circuito) 50 A (50 A) 

Potência de entrada máx. 10,720/12,480 Watts 

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS - TRIFÁSICO 

Modelo Double Batch US (HHD-9500-14-DL) - Estados Unidos 

 
NEMA 15-30P 

Tensão 208/240 VCA 

Frequência 60 Hz 

Corrente (Requisito Máx. Circuito) 30 A (30 A) 

Potência de entrada máx. 6,683/7,552 Watts 

INFORMAÇÕES DE REMESSA 

EUA: Todos os fornos despachados nos EUA são embalados em caixa de papelão 
corrugado de paredes duplas atada a uma plataforma de madeira. 
Internacional: Todos os fornos destinados ao mercado internacional despachados 
por via aérea ou menores que cargas de contêineres são embaladas em engradados 
de madeira. 

Dimensões da caixa: 37” x 36” x 35” (940 mm x 914 mm x 889 mm) 
Tamanho do engradado: 39” x 40” x 36” (991 mm x 1016 mm x 914 mm) 
Classe do item: 110 NMFC #26710 HS código 8419.81 

Peso aproximado com embalagem: 322 lb (146 kg)  
Peso aproximado com caixa: 405 lb (184 kg) 

Espaçamento mínimo de entrada necessário para caixa: 35,5”  
Espaçamento mínimo de entrada necessário para engradado: 39,5” 

A TurboChef recomenda a instalação de um disjuntor tipo D para instalações na Europa. A 
TurboChef reserva-se o direito de efetuar substituições de componentes ou mudanças nas 
especificações sem prévio aviso. 
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