
G LO S S ÁR I O
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Marcações das esferas de 
bloqueio nas partes metálicas 
sobre as quais estão em 
contato.

Engatado

Metade do engate macho 
conectado com metade do 
engate fêmea.

Norma ISO

Há duas normas usadas como 
referência para os métodos 
de teste: ISO 7241-2 emitida 
em 1986, substituída em 
2017 pela nova ISO 18869.

Vazão nominal

Vazão nominal típico em 
relação ao tamanho, de acordo 
com a norma ISO.

Torque de aperto

Para os engates tipo parafuso 
é o valor de torque no qual o 
meio engate macho deve ser 
conectado ao meio engate 
fêmea para prevenir 
desconexão acidental.

Pressão residual máx. 
durante a conexão

Máximo permitido de 
pressão residual (pressão 
interna no circuito) para 
conectar o engate.

Força de Des/Conexão

Valor da força necessária 
para conectar/desconectar os 
engates sem pressão residual 
no sistema.

Intercambialidade

Possibilidade de meio engate 
macho ou fêmea se conectar 
com outras marcas de engates.

Vazão máx. sugerida

Vazão máxima sugerida 
pela Stucchi SpA de acordo 
com as especificações dos 
produtos.

Vazamento

Valor indicativo da perda de 
fluido por engate - ciclo de 
desconexão sem pressão 
residual. Verificado na amostra, 
de acordo com o método de 
teste ISO.

Perda de Carga

Pressão perdida entre a 
entrada e a saída do engate.

Pressão de ruptura

Valor da pressão na qual 
um engate perde a sua 
capacidade de retenção 
de pressão.

Torque de Desconexão

Valor de torque necessário 
para desconectar os engates 
sem pressão residual no 
sistema.

Conexão mecânica

Método ou tipo de conexão 
que cria a retenção entre o 
meio engate macho e o meio 
engate fêmea.

Tamanho

Tamanho nominal de 
corpo do engate.

Sistema de válvula

Tipo de válvula usado para 
bloquear o fluxo médio do 
engate macho e fêmea, 
quando desconectado.

Pressão residual máx. 
durante a desconexão

Máximo de pressão residual 
existente no circuito, quando 
o engate pode ser 
desconectado.

Torque de Conexão

Valor do torque necessário 
para conectar os engates 
sem pressão residual no 
sistema.

Tamanho ISO

Tamanho indicado pela norma 
ISO (International Organization 
for Standardization) relacionado 
com a intercambiabilidade dos 
engates.

Pressão máx. de 
operação

Pico máximo da pressão na 
qual pode-se utilizar o produto.

Faixa de temperatura

Faixa de temperaturas em 
que o produto pode ser 
utilizado.

Engate Rápido

Um produto rápido, fácil e 
seguro para conectar e 
desconectar repetidamente 
quase qualquer linha de fluido 
em um sistema e interromper o 
fluxo imediatamente ao 
desconectar.

A constant flow of solutions
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