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esphomeyaml
MAAK JE EIGEN DOMOTICA-APPARATEN

Home Assistant maakt het heel eenvoudig om van je Raspberry Pi een domotica-controller te maken. 
Zou het niet handig zijn als je even snel en eenvoudig sensoren en andere apparaten voor je domoti-
ca-systeem kunt maken? Met esphomeyaml is dat mogelijk! Koen Vervloesem

 ESPHOMEYAML EN ESPHOMELIB
Je ziet vaak verwijzingen naar de naam esphomelib en vaak worden 
esphomeyaml en esphomelib ook door elkaar gebruikt. Dat is best 
verwarrend. Esphomelib is een C++ framework om aangepaste Ardui-
no-firmware voor de ESP8266 en ESP32 te maken. Gebruik je esphome-
lib rechtstreeks, dan dien je dus C++ code te schrijven. Esphomeyaml is 
een Python-programma, dat op basis van een yaml-bestand C++ bron-
code creëert, die van esphomelib gebruikmaakt, vervolgens die code 
compileert en naar je apparaat uploadt. Werk je met esphomeyaml, 
dan definieer je de werking van je apparaat dus in een yaml-bestand. 
Maar wil je bijvoorbeeld componenten aan je apparaat toevoegen die 
esphomeyaml niet ondersteunt, dan kun je prima de door esphomey-
aml gegenereerde C++ code uitbreiden met je aangepaste code voor de 
ondersteuning.

In de vorige editie van Linux 
Magazine toonden we je 

hoe je Home Assistant (https://
www.home-assistant.io/) op een 
Raspberry Pi installeert. Zo maak je 
een domotica-controller, waarover je 
volledige controle hebt, met einde-
loze mogelijkheden en dat voor een 
fractie van de prijs van commerciële 
domotica-controllers.

We toonden ook hoe je appa-
raten aan je domotica-systeem 
toevoegt, zoals bijvoorbeeld 
Z-Wave-apparaten. We gingen 
daar minder diep op in, omdat 
iedereen andere vereisten heeft 
en andere domotica-apparaten in 
huis haalt. Maar net zoals je met 
Home Assistant je eigen domoti-
ca-controller maakt, bestaan er ook 
projecten om je eigen domotica-ap-
paraten te maken. Een ervan is 

speciaal ontwikkeld om naadloos 
met Home Assistant samen te 
werken: esphomeyaml (https://esp-
homelib.com/esphomeyaml/). In dit 
artikel duiken we in esphomeyaml, 
zodat je over enkele pagina’s je 
eigen domotica-apparaten kunt 
maken, die automatisch in je Home 
Assistant verschijnen zonder dat je 
ze telkens in Home Assistant dient 
te configureren.

WAT HEB JE NODIG?
Uiteraard heb je eerst een Home 
Assistant-installatie nodig. Daarvoor 
verwijzen we je graag naar het arti-
kel in het vorige nummer van Linux 
Magazine. We gaan er in dit artikel 
vanuit dat je de installatie via Hass.
io (https://www.home-assistant.io/
hassio/) hebt gedaan, waardoor we 
de esphomeyaml-ondersteuning 

eenvoudig kunnen installeren via 
een add-on.

Je hebt ook een microcontroller-
bord met een ESP8266 of ESP32 
van Espressif nodig. Beide worden 
ook wel eens NodeMCU genoemd. 
Ook de Sonoff-apparaten van iTead 
(https://sonoff.itead.cc/en/) zijn 
ondersteund, zoals de draadloze 
schakelaars Sonoff Basic (met 
één relais), Sonoff 4CH (met vier 
relais) en Sonoff S20 (een slimme 
stekker). Deze bevatten allemaal 
een ESP8266.

Daarnaast dien je elektronische 
componenten op je microcontroller-
bord aan te sluiten om er een sensor 
of actuator van te maken. Dat kan 
in een voorlopige opstelling met een 
breadboard en jumperdraden en 
daarna op een stripboard of print-
plaatje gesoldeerd worden.

WIFI EN MQTT
De communicatie met de ESP8266 
of ESP32 verloopt via WiFi. Je Home 
Assistant-installatie en je esphomey-
aml-apparaten dienen dus met 

  Esphomeyaml zet een yaml-bestand om in C++ broncode, compileert dit en uploadt het 
naar je apparaat.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing-
uitleg vind je in de inhoudsopgave.
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