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Maak met Node-RED  
je eigen slimme wereld
KOPPEL APPARAATJES AAN ELKAAR IN DE BROWSER
Dankzij de Raspberry Pi heb je eindeloze mogelijkheden om er een slim apparaatje van te maken. Je moet 
echter wel zelf programmeren om de aangesloten sensoren, schakelaars of andere apparaatjes met 
elkaar te laten samenwerken. Met Node-RED doe je dat visueel in de browser en sleep je als het ware je 
applicatie bij elkaar. Makkelijker kan het bijna niet. Serge Gielkens

Bij Node-RED rijg je bouwste-
nen aan elkaar tot een zoge-

naamde flow. Die bouwstenen heten 
nodes en voeren een bepaalde actie 
uit. Zo zijn er nodes om sensordata 
uit te lezen of een schakelaar om te 
zetten. De flow bepaalt de volgorde 
van deze acties. Met Node-RED doe 
je dat op een intuïtieve manier in 
een webinterface.

In dit artikel zie je dat op basis 
van enkele standaard componenten 
voor de Raspberry Pi (zie afbeelding 
1). Met het breadboard maak je 
een schakeling zonder te hoeven 
solderen. Het groene ledlampje 
schakelen we handmatig. Dat is een 
standaard ledje van 5 mm diameter. 
Gebruik als voorschakelweerstand 
minimaal 330 Ω. Wij kiezen 1 kΩ. 
Het rode ledje reageert op een PIR 
(Passive InfraRed) bewegingssensor. 
Zo’n sensor is gevoelig voor warmte. 
We maken het af door een foto met 
gezichtsdetectie te maken in geval 
van beweging.

VOORBEREIDINGEN
Download van de website van 
Raspberry het image Raspbian 
Buster with desktop. Zet dat op 
een microSD-kaartje. Met Etcher 
(zie kader Links) is dat in een 

handomdraai gebeurd. Steek het 
kaartje in de Raspberry Pi en koppel 
er een scherm met een toetsenbord 
en muis aan. Schakel dan de voeding 
in. De eerste keer vraagt Raspbian je 
nog enkele zaken om de installatie 
af te ronden.

Ga in het startmenu naar Prefe-
rences -> Recommended Software. 
Kies links de optie Programming 
en selecteer rechts Node-RED. Klik 
rechtsonder op OK om de installa-
tie ervan te beginnen. Node-RED 
vind je nu in het startmenu onder 

Bij Node-RED  
rijg je bouwstenen 
aan elkaar tot  
een zogenaamde 
flow   Afbeelding 1. Schakeling.
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