
Modulo: M061-P-02-7.2 

Head Office and Production Plant 

10060 ROLETTO (TO) ITALY Via Marconi, 4/6 

Tel.(0121) 34 22 57 -  Fax.(0121) 34 26 12  

E-mail: info@novasiria.it - Web Site: www.novasiria.it 1/3 
REV. 0 del 06/06 

COUPLING 
BITUMEN COATING 

PIPE SECTION 

CONICAL GASKET 

WELDING 

DISCHARGE PLUG 

STUDS 

Installation instructions for the
‘DUOFIT’ D30 style split repair coupling 

1)  Thoughroughly clean the pipe surface 
removing all dents, projections or weld 

beads. If the pipe is bitumen coated or 

lined, remove all coating form the area 
where the coupling will operate.  

2)  If the pipeline is a helicoidally welded 

steel one, the welding has to be 

smoothed out along the area where 
the ‘Duofit’ coupling gaskets will be 

placed to avoid interference with its 

seating. 

3)  Place the lower half of the coupling 

below the damaged pipe section and 
remove the coupling discharge plug. 

4)  Place the upper half of the coupling 

on the lower one positioning it on the 

appropriate reference studs. 

Puhdista liittimen vaatima alue kaikesta maa-
aineksesta, ruostekasvustosta, hitsauskuo-
nasta sekä irrallisesta pinnoitemateriaalista. 
Jos putkessa on PE- tai PU-pinnoite, toimi 
kuten putken asennusohjeet edellyttävät.

Jos kyseessä on kierresaumattu teräsputki, 
on sauman hitsauspalko tasoitettava putken 
pinnan tasolle niiltä osin, jossa se jää tiivis-
teiden alle. Näin taataan tiivisteen pitovar-
muus.

Pura liitin ja aseta alempi osa vauriokohdan 
alle. Poista myös tyhjennysaukon tulppa.

Aseta yläosa paikoilleen siten, että asennus-
kohdistimet tavoittavat toisensa.

LIITIN PINNOITE

PUTKI

HITSAUSPALKO

VIISTOTIIVISTE

TYHJENNYSTULPPA

KOHDISTIMET

Asennusohje 
Duofit D30 halkaistavalle korjausliittimelle
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LUBRICANT 

LUBRICANT 

CENTRING

MEETING POINT 

MEETING POINT 

BOLTS FLANGES 

5) Support the lower half of the coupling in
order to centre as much as possible its 

two halves with respect to the pipe 

section. 

6)  Insert the bolts on both sides of the 

coupling and lock them in such a way 

as to let the gasket stick out for 

approximately 1 mm on the conical 
heads. This operation must be 

performed from the centre of the 

coupling towards its ends following the 
numerical order shown. Check that the

gasket does not stick out too much by

adjusting bolts No.s 4 and 5.

7)  Clean accurately all conical surfaces 
and lubricate with vaseline oil. During 

this operation the centring of the 

coupling with respect to the pipe 
section must be checked and adjusted. 

This allows an easy insertion of the 

gaskets in their seatings. 

8)  Clean accurately the conical gaskets

and place them around the pipe. The

two ends should meet above the pipe
section . If requested, the gasket ends 

can be glued using “LOCTITE 495”.

9)  Place the compression flanges on both
sides of the coupling after locking the 

appropriate short bolts. 

Tue alempaa osaa siten, että putki on 
mahdollisimman keskellä liittimen tole-
ranssialuetta.

Asenna puoliskojen kiristyspultit paikoil-
leen, ja tee esiasennus siten, että tiiviste 
puristuu n. 1 mm ulos kartion muotoisesta 
aukosta. Kiristys suoritetaan keskeltä 
liittimen päitä kohti kuvan osoittamalla 
tavalla. Tarkista, ettei tiiviste ole tullut liian 
ulos kiristettäessä pultteja 4 ja 5.

Puhdista huolellisesti tiivisteen vastepin-
nat liittimessä ja voitele ne liukuaineella. 
Tarkista samalla, että putki on mahdolli-
simman keskellä liitintä, koska se hel-
pottaa lopullista asennusta ja varmistaa 
tiivisteen asettumisen oikein putken ja 
liittimen väliin.

Puhdista myös tiivisteet huolellisesti, 
ja asenna ne putken päälle siten, että 
katkaisukohta jää putken yläpuolelle. 
Suosittelemme tiivisteiden päiden yhteen 
liimaamista ”LOCTITE 495” -liimalla.

Aseta puserruslaipat liittimen päihin. 
Lukitse puoliskot toisiinsa lyhyillä pulteilla.

LIUKUAINE

KESKITYS

KATKAISUKOHTA

PULTIT LAIPAT

KATKAISUKOHTA

LIUKUAINE
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LUBRICANT 

DISCHARGE PLUG 

10) Insert the flange bolts, lubricate the 
gasket seating and gently screw the 

nuts by hand without tightening them 

yet. 

11)  Lock the side bolts (see point 6) until

the two sides are touching. The locking 

must be performed starting from the 

centre nuts.

12)  Lock the compression flange bolts 

starting with the two closest ones to 

the joint between the two halves of the 
coupling, following a progressive criss-

cross sequence. 

FINAL TORQUE = 80 Nm. 

TEST PRESSURE IS 24 Bars. 

13)  Screw the discharge plug back to 

place. 

Liukasta puserruslaippojen tiivistepesä, 
aseta kiristyspultit paikoilleen, ja kierrä 
mutterit paikoilleen käsin. Älä vielä aloita
lopullista kiristämistä!

Kiristä nyt liittimen sivupultit siten, että 
puoliskot koskettavat toisiaan. Tee kiristys 
kohdan 6 mukaisesti keskeltä päitä koh-
den.

Kiristä nyt puserruslaipan pultit siten, että 
aloitat liittimen halkaisukohdan vierestä 
kuvan osoittamalla tavalla. Ristiin kiristä 
mahdollisimman tasaisesti parhaan tiivey-
den saavuttamiseksi. 

Kiinnitä tyhjennystulppa paikoilleen.

KIRISTYSMOMENTTI = 80 Nm.

TESTIPAINE ON 24 Baria.

LIUKUAINE

TYHJENNYSTULPPA


