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WORKSHOP

 JE EERSTE NODE 
CONFIGUREREN
Omdat je nog geen domotica-appa-
raat hebt gedefinieerd (esphomey-
aml noemt het een ‘node’), is het 
dashboard nog leeg. Klik op de pul-
serende plusknop rechtsboven om 
een nieuwe node toe te voegen. Geef 
je node een naam met alleen kleine 
letters, cijfers en een underscore en 
klik op Continue.

In de volgende stap vul je het 
type microcontroller in (ESP8266 
of ESP32), evenals het type van je 
controllerbord. Voor dat laatste 
word je doorverwezen naar de docu-
mentatie van het ontwikkelplatform 
PlatformIO. Zoek je bordje op die 
documentatiepagina, klik op de pa-
gina specifiek voor je bordje en zoek 
daar het ID op. Voor een NodeMCU is 
dat bijvoorbeeld nodemcuv2 en voor 
Sonoff-apparaten esp01_1m. Klik 
daarna op Continue. Wij kiezen voor 
onze test een NodeMCU-bordje met 
een ESP8266.

In de volgende stap voer je het 
SSID en wachtwoord voor je WiFi 
in, zodat de node met je draadloos 
netwerk kan verbinden. En als je 
de node ook via WiFi wilt updaten, 
zodat je alleen de eerste keer de 
firmware via USB dient te uploa-
den, stel je een ota-wachtwoord 
in. Dan kan niet ieder apparaat op 

je WiFi-netwerk zomaar je node 
updaten met willekeurige firmware. 
Klik op Continue.

In de laatste stap dien je de 
MQTT-instellingen in te voeren. 
Esphomeyaml gebruikt MQTT 
immers om met Home Assistant te 
communiceren. Vul hier het IP-adres 
van je MQTT-broker in en indien 
nodig de gebruikersnaam en het 
wachtwoord. Klik op Continue en 
daarna op Submit.

FIRMWARE UPLOADEN
Je krijgt nu in je dashboard de 
configuratie van je node te zien. 
Als je op Validate klikt, krijg je het 
volledige configuratiebestand te 
zien in yaml-formaat. Met een klik 
op Compile compileer je de firmware 
voor je node. Het compileren duurt 

de eerste keer heel lang, omdat 
esphomeyaml ook alle benodigde 
bibliotheken dient te compileren. 
De daarop volgende keren gaat het 
veel sneller.

Nadat dit is voltooid, download 
je met een klik op Download binary 
de firmware. Die kun je dan zelf naar 
je node uploaden, bijvoorbeeld via 
een seriële verbinding of via een 
webformulier in bestaande firmware 
op je node, zoals Sonoff-Tasmota of 
ESPEasy.

Maar esphomeyaml kan ook recht-
streeks de firmware compileren 
en daarna naar je node uploaden. 
De eerste keer dient dat via USB te 
verlopen, maar daarna kan dat via 
WiFi. Gebruik je de Hass.io add-on, 
zoals we in dit artikel doen, dan 
kan esphomeyaml  geen apparaten 

herkennen, die je na de start van 
de add-on aansluit. Sluit daarom je 
node via USB aan op je Raspberry 
Pi en herstart dan in het paneel van 
Hass.io de add-on.

Kies in het dashboard van 
esphomeyaml rechtsboven de 
USB-poort waarop je je node hebt 
aangesloten en klik dan bij je node 
op Upload. Als het is voltooid, kun 
je de USB-kabel verwijderen. Klik 
dan in het dashboard bij je node op 
Show Logs. Plaats je node nu elders 
en sluit die op stroom aan met een 
voedingsadapter of batterij. In de 
logs zou je nu moeten zien dat je 
node met MQTT is verbonden.

LED’S
Voorlopig doet onze node nog niets 
nuttigs. Daarom gaan we de twee 

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.

  In enkele stappen heb je een node aan 
esphomeyaml toegevoegd.

 Esphomeyaml ondersteunt ook over-the-air updates van je domotica-apparaten.
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