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Gatenpatroon aan de 

binnenzijde van de deur

Gatenpatroon aan de 

buitenzijde van de deur

De grijze vlakken worden afgedekt door het beslag.

Alle maten zijn in millimeters.
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Inleiding 

Het NEMEF Radaris ePro EL600 beslag is een doorontwikkeling op 

het bekende Radaris Evolution beslag. Indien er reeds een Radaris 

Evolution beslag op de deur is gemonteerd, vraag dan naar de 

upgrademogelijkheden daarvan. 

Deze handleiding is bedoeld als een leidraad voor de installateur, 

in grote lijnen worden de noodzakelijke montagestappen voor het 

veiligheidsbeslag uitgelegd. Raadpleeg voor aanvullende 

informatie de installatiehandleiding en de gebruikershandleiding 

voor het beslag en de beslagcontroller. 

Montage van het beslag 

1. Bepaal de juiste plaats voor het beslag op de deur. 

Gewoonlijk wordt hierbij de plaats van de kruk als 

uitgangspunt gebruikt. 

2. Maak uitsparingen voor het slot en de sluitkommen volgens 

de daarbij gevoegde handleidingen. Voor de slotkabel is 

voldoende ruimte nodig rondom de slotkast. Wij adviseren 

daarvoor de maten uit onderstaande tekening (figuur 1). 

3. Selecteer cilinder, krukstift en bevestigingsbouten van de 

juiste lengte. Houd hierbij rekening met de dikte van het 

binnenschild (18mm) en het buitenschild (12mm). Laat de 

cilinder niet meer dan 3mm uit het buitenschild steken. 

  

De meegeleverde bouten zijn geschikt voor een deurdikte van 

38-42mm en 53-57mm. Bij afwijkende deurdiktes boutlengte 

aanpassen. De bouten dienen 24 tot 28 mm langer te zijn 

dan de dikte van de deur.  

4. Boor of frees de aangegeven gaten, gebruik daarvoor een 

geschikte freesmal of gebruik voor het boren de bijgeleverde 

boormal (achterzijde sleeve). Boor van twee zijden om 

beschadiging van het deurblad te voorkomen. 

5. Holle ruimtes schoonmaken en het resultaat controleren. 

Behandel kaal hout conform de richtlijn van de leverancier, 

mede omdat sommige houtsoorten agressieve stoffen 

bevatten waardoor het slot en het beslag aangetast kunnen 

worden. 

6. Sluit de meegeleverde slotkabel met behulp van een kleine 

schroevendraaier aan op het slot conform het aansluitschema 

in figuur 4. Let daarbij op de aangegeven markering. Steek 

het andere uiteinde van deze kabel, vanuit de ruimte voor het 

slot, door het aangegeven gat naar de binnenzijde van de 

deur. 

7. Plaats het slot. Geleid daarbij de slotkabel zorgvuldig langs 

onderzijde, achterzijde en bovenzijde van het slot. 

8. Plaats de cilinder en draai de cilinderschroef van de juiste 

lengte (70mm) via de voorplaat een paar slagen in de 

cilinder. 

9. Monteer de krukstift zoals onder “Montage gedeelde krukstift” 

op de achterzijde van deze pagina is aangegeven. 

10. Plaats het Radaris ePro buitenschild, steek daarbij de 

antennekabel door het aangegeven gat naar binnen. 

11. Sluit aan de binnenzijde van de deur de slotkabel en de 

antennekabel met beleid aan op de daarvoor bestemde 

connectoren op de achterzijde van het binnenschild. Deze zijn 

in figuur 3 aangegeven. 

12. Duw de overtollige kabellengte van de antennekabel en de 

slotkabel voorzichtig terug in de deur, zodanig dat er geen 

kabel tussen het schild en de deur geklemd wordt. 

13. Schroef het binnen- en buitenschild handvast met behulp van 

de juiste bouten (zie punt 3). 

14. Draai de cilinderbevestigingsschroef handvast aan. 

15. Controleer de werking van het slot: beide krukzijden van het 

slot moeten onafhankelijk van elkaar werken. 

16. Volg voor het activeren van de elektronica de 

installatiehandleiding behorende bij het Radaris ePro beslag 

en beslagcontroller.  
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Montage gedeelde krukstift 

1. Schroef met de hand aan één zijde van de as (ronde stift) 

een zelfborgende moer. 

2. Steek de as door een helft van de vierkantstift. 

3. Steek dit geheel door de tuimelaar van het slot, let daarbij 

op eventueel lengteverschil van de helften van de 

vierkantstift. 

4. Monteer aan de andere zijde de tweede helft van de 

vierkantstift. Zorg ervoor dat beide helften van de 

vierkantstift tot de aanslag in het slot zijn gemonteerd. 

5. Monteer nu aan ook aan de andere zijde van de as een 

zelfborgende moer. Draai beide moeren vast totdat deze 

tegen de aanslag blokkeren. Gebruik hiervoor twee 7mm 

sleuteltjes. 

6. Controleer of de beide helften van de vierkantstift wat 

speling ten opzichte van elkaar hebben. Deze speling is 

nodig voor een goed functioneren van het slot. 

 

De gedeelde krukstift kan alleen goed functioneren 
met zelfborgende moeren. Vervang deze nooit door 
moeren zonder borging. 

Toepassingsgebied 

Het Radaris ePro beslag is primair bedoeld voor gebruik in 

combinatie met bijbehorende sloten, toegepast in 

houtendeuren.  

 

Het Radaris ePro beslag of de daaraan gekoppelde 
diensten zijn niet bedoeld om ingezet te worden in 
levensbedreigende situaties. De producten zijn niet 
ontwikkeld, getest en/of gekeurd voor situaties 
waarbij deze producten moeten dienen om toegang 
te verschaffen tot ruimtes, woningen of gebouwen 
waarin zich mensen in (levens)nood bevinden. 

 

Aandachtspunten 

 Gebruik alleen originele en geadviseerde onderdelen en 

werk volgens de aangegeven methode. 

 Gebruik uitsluitend bevestigingsbouten van de juiste 

lengte. 

 Gebruik uitsluitend de meegeleverde vierkantstiften. 

 Nooit door het slot boren. 

 Oppervlakken niet beschadigen of overschilderen. 

 

Neem voor vragen of opmerkingen over dit product contact op 

met uw leverancier of kijk op www.nemef.nl, daar vindt u ook 

de uitgebreide garantievoorwaarden voor dit product.  

Gebruik, beheer en onderhoud 

Het Radaris ePro beslag kan stand-alone of online beheerd 

worden ingezet. Raadpleeg voor informatie over gebruik, 

beheer en onderhoud de installatie- en gebruikershandleiding 

behorende bij het Radaris ePro beslag en de Radaris ePro 

beslagcontroller. 

Batterijen 

 Het Radaris ePro beslag wordt gevoed door 2 stuks AA 

formaat alkaline batterijen. Wij adviseren gebruik te 

maken van een goede kwaliteit batterijen. 

 Bij gebruik onder lage temperaturen worden betere 

resultaten behaald met lithium batterijen van bijvoorbeeld 

Energizer. 

 Reeds ingeleerde gegevens gaan niet verloren indien de 

batterijen leeg raken of worden vervangen.  

 Plaats de batterijen pas op het moment dat het beslag 

geconfigureerd gaat worden, zodat bij de eerste 

configuratie nieuwe batterijen in het beslag aanwezig zijn. 

 

 

Particulieren kunnen dit product en de batterijen 
inleveren bij de gemeentelijke inzamelpunten, waar 
ze gratis worden geaccepteerd en op een juiste 
wijze worden verwerkt voor terugwinning en 
hergebruik. 
Zakelijke gebruikers kunnen contact opnemen met 
de leverancier voor verdere informatie.  
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