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ANDERE PROJECTEN
Esphomelib is niet de enige manier om zelf domotica-apparaten te 
maken van een ESP8266 of ESP32. Je kunt perfect een eigen Ardui-
no-sketch schrijven, omdat Arduino veel extra bibliotheken heeft met 
ondersteuning voor allerlei componenten. Dan moet je echter de inte-
gratie met Home Assistant en zaken zoals ota-updates wel zelf regelen. 
Voor de ESP8266 heb je ESPEasy (https://www.letscontrolit.com/wiki/
index.php/ESPEasy) en er is ook experimentele ondersteuning voor de 
ESP32. Voor de iTead Sonoff-apparaten (waarin een ESP8266 zit) heb je 
de firmware Sonoff-Tasmota (https://github.com/arendst/Sonoff-
Tasmota) nodig. Dit zijn beide goede platforms om snel aan de slag te 
gaan, maar voor integratie met Home Assistant zijn nog wat manuele 
stappen nodig. Zodra je iets wilt aanpassen, heb je hier ook extra werk.

hetzelfde WiFi-netwerk verbonden 
te zijn. Bovendien heb je ook een 
MQTT-broker nodig om de bood-
schappen tussen esphomeyaml-ap-
paraten en Home Assistant uit te 
wisselen. MQTT (Message Queuing 
Telemetry Transport) is een protocol 
voor data-uitwisseling, dat veel 
wordt gebruikt in IoT-toepassingen.

Als je nog geen MQTT gebruikt, 
is de eenvoudigste manier om de 
ingebouwde MQTT-broker van 
Home Assistant te activeren. Dat 
doe je met de regel mqtt: in het 
configuratiebestand configuration.
yaml van Home Assistant. Let op: 
dit stelt geen wachtwoord in. Lees 
op https://www.home-assistant.
io/docs/mqtt/broker hoe je een 
wachtwoord instelt en hoe je een 
externe MQTT-broker gebruikt. 
Overigens kun je ook eenvoudig de 

MQTT-broker Mosquitto installeren 
als add-on voor Home Assistant 
(https://www.home-assistant.io/
addons/mosquitto/). 

Daarna moet je ook MQTT Disco-
very (https://www.home-assistant.
io/docs/mqtt/discovery/) inschake-
len. Dat gaat met de volgende code 
in je configuration.yaml:

mqtt:
  discovery: true
  discovery_prefix: homeassistant

Herstart Home Assistant na deze 
wijzigingen.

 INSTALLATIE
Klik links in de webinterface van 
Home Assistant op het paneel 
van Hass.io en dan op het tabblad 
Add-on Store. Voeg dan een nieuwe 

repository toe met als URL https://
github.com/OttoWinter/esphomey-
aml en klik op Add. Daarna krijg je 
onderaan je pagina met add-ons 
een nieuw onderdeel esphomeyaml 
HassIO Add-On Repository waar je 
de keuze krijgt uit drie add-ons: es-
phomeyaml, esphomeyaml-beta en 
esphomeyaml-edge. Kies de eerste 
voor een stabiele versie, de tweede 
voor een bèta-versie en de derde 
voor de nieuwste experimentele 
toevoegingen.

Klik op een van de add-ons (we 
raden de eerste (esphomeyaml) aan, 
zolang je geen specifieke functies 
van de nieuwere versies nodig 
hebt) en dan op Install. De instal-
latie duurt een tijdje, dus je dient 

wat geduld te hebben. Stel na de 
installatie het wachtwoord in en klik 
op Save. Klik daarna op Start om de 
add-on op te starten.

Klik op Open web UI om het dash-
board van esphomeyaml te openen. 
Dat dashboard werkte op onze 
Ubuntu 18.04-machine overigens 
niet helemaal correct in Firefox 61, 
maar Chromium 68 kon er wel mee 
overweg.

Je kunt (net zoals we dat in het vo-
rige artikel deden) dit dashboard aan 
het zijpaneel van Home Assistant 
toevoegen door een panel_iframe in 
het bestand configuration.yaml te 
definiëren. Als je dat handiger vindt, 
zoek dan in Linux Magazine 5 nog 
eens op hoe dat verloopt.

  Ook de Sonoff S20, een slimme stekker, is door esphomeyaml ondersteund.

  Met een add-on wordt esphomeyaml naadloos in Home Assistant geïntegreerd.

Door de MQTT Discovery ontdekt 
Home Assistant nu automatisch je 
esphomeyaml-node, zodra die online 
komt
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