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on-board LED’s van onze NodeMCU 
activeren (één op het NodeM-
CU-bordje en één op de ESP-12-modu-
le daarop). Open het configuratiebe-
stand van je node, bijvoorbeeld met 
de add-on Configurator (zie Linux 
Magazine 5). De bestandsnaam vind 
je in het dashboard van esphomey-
aml bij je node. Je ziet dat het een 
eenvoudig yaml-bestand is met de 
basisconfiguratie van je node.

Onderaan voeg je nu de volgende 
yaml-code toe:

switch:
  - platform: gpio
    name: “ESP-12 LED”
    pin:
      number: GPIO2
      inverted: True
  - platform: gpio
    name: “NodeMCU LED”
    pin:
      number: GPIO16
      inverted: True

Als je vertrouwd bent met de 
configuratie van Home Assistant, is 
deze code zeker geen Chinees voor 
je. Esphomeyaml maakt immers 
gebruik van een vergelijkbare syn-
tax. We definiëren twee pinnen en 
configureren ze als inverted, omdat 
de LED’s aan gaan als je 0 naar de pin 

schrijft en uitgaan als je 1 naar de pin 
schrijft.

 OVER-THE-AIR UPDATE
Sla het bestand op en klik dan in 
het dashboard van esphomeyaml 
weer op Upload. De aangepaste code 
wordt nu opnieuw gecompileerd 
en via WiFi naar je node geüpload. 
Als je geen mDNS gebruikt, lukt dat 
mogelijk niet. Dan moet je aan het 
WiFi-gedeelte van de yaml-code de 
volgende code toevoegen om een 
statisch IP-adres in te stellen en 
deze firmware nog eenmaal via USB 
uploaden.

WiFi:
  ssid: MIJNSSID
  password: MIJNWACHTWOORD
  manual_ip:
    static_ip: 10.0.0.42
    gateway: 10.0.0.1
    subnet: 255.255.255.0

Esphomeyaml gebruikt daarna ook 
dit IP-adres om de code via WiFi te 
uploaden.

AUTOMATISCH ONTDEKT
Door de MQTT Discovery ontdekt 
Home Assistant nu automatisch je 
esphomeyaml-node, zodra die online 
komt. En als je de standaard view 

gebruikt, verschijnt je node daar ook 
automatisch in. Dat is vooral handig 
als je meerdere esphomeyaml-nodes 
gaat aanmaken of ze regelmatig 
aanpast. Je hoeft je configuratie dan 
alleen maar in esphomeyaml te doen 
en niet meer in Home Assistant zelf.

In ons voorbeeld betekent dit 
dat je twee schakelaars te zien 
krijgt in Home Assistant: ESP-12 
LED en NodeMCU LED. Deze kun je 
in- en uitschakelen, en dan zie je de 
desbetreffende LED’s op je NodeM-
CU-bordje aan en uit gaan.

 SENSOR AANSLUITEN
Uiteraard begint het werk nu pas 
echt. Nu kun je allerlei sensoren of 
andere elektronische componenten 
op je ESP-module aansluiten en 
die in esphomeyaml configureren. 
Op https://esphomelib.com/esp-
homeyaml/ vind je een lijst van de 
ondersteunde componenten en op 
elke componentpagina vind je de 
yaml-code, die je nodig hebt om je 
component te integreren. We tonen 
hier als voorbeeld hoe je de -sensor 
MH-Z19 aansluit en dit in esphomey-
aml configureert.

We gebruiken vier pinnen van de 
MH-Z19: VIN, GND, RX en TX. VIN slui-
ten we op VIN van de ESP-module 
aan, GND op GND van de ESP-modu-
le, RX op D5 en TX op D4. Eventueel 
plaats je nog een condensator 
tussen GND en 3V3 van de ESP-mo-
dule voor meer stabiliteit. Zonder 
condensator herstart de module 
regelmatig door spanningspieken.

Maak nu via het dashboard van 
esphomeyaml een nieuwe node aan 
of kopieer het yaml-bestand van je 
node naar een tweede yaml-bestand 
in de directory /config/esphomeyaml 
voor je nieuwe node. Verander de 
naam en het IP-adres en verwijder de 

configuratie van de on-board LED’s. 
Voeg dan de volgende code toe:

uart:
  rx_pin: D4
  tx_pin: D5
  baud_rate: 9600

sensor:
  - platform: mhz19
    co2:
      name: “CO2”
    temperature:
      name: “Temperatuur”
    update_interval: 15s

Als je deze code nu compileert en 
naar je node uploadt, krijg je het 
-gehalte (in ppm) en de temperatuur 
(maar deze sensor is niet zo accu-
raat) in Home Assistant te zien.

EN VERDER
Esphomeyaml heeft nog heel wat 
meer mogelijkheden. Bekijk zeker 
de uitstekende documentatie op 
de website eens. Elk van de daar 
besproken componenten is op een 
afzonderlijke pagina nog eens goed 
gedocumenteerd. Helaas draait 
de ESP32-toolchain nog niet op de 
Raspberry Pi. Als je met de ESP32 
wilt werken, zul je voorlopig dus 
esphomeyaml op je PC moeten 
installeren in plaats van de add-on 
op Home Assistant te gebruiken.

Tot slot ondersteunt esphomey-
aml ook automatisaties op de node 
zelf (https://esphomelib.com/
esphomeyaml/guides/automations.
html), zodat je bijvoorbeeld een 
LED op je node kunt laten aangaan 
als het -gehalte in je huis hoger dan 
1000 is. Dat werkt lokaal op je node 
en functioneert dus ook als je WiFi, 
Home Assistant of je MQTT-broker 
niet bereikbaar zijn. 

Als je vertrouwd bent met de 
configuratie van Home Assistant, is 
de code zeker geen belemmering

  Zonder enige 
configuratie in 
Home Assistant 
verschijnen je esp-
homeyaml-appara-
ten in je standaard 
view.

  In de logs van esphomeyaml zie je of je apparaat werkt.
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