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de Ruuvi-tags, zodat je op tijd ziet 
wanneer een batterij aan vervanging 
toe is.

 
ZELF RUUVI-TAGS 
INLEZEN
Je kunt ook eenvoudig in je eigen 
code de sensorgegevens van Ruuvi-
tags inlezen met de Python-biblio-
theek ruuvitag_sensor (https://
github.com/ttu/ruuvitag-sensor). 
Merk wel op dat de machine waarop 
je de code draait Bluetooth Low 
Energy moet ondersteunen. Zoals 
gezegd, is dat het geval bij de Rasp-
berry Pi Zero W en Pi 3B(+), maar 
misschien ondersteunt je laptop 
ook wel BLE. Weet je het niet zeker, 
controleer dit dan met de volgende 
opdracht:

sudo hcitool lescan

Je moet nu de MAC-adressen van 
je Ruuvi-tags in de uitvoer zien. 
Installeer daarna enkele benodigde 
pakketten:

sudo apt-get install python3-
dev python3-psutil bluez bluez-
hcidump

En installeer dan de 
Python-bibliotheek:

pip3 install ruuvitag_sensor

Daarna kun je de sensorgegevens 
van Ruuvi-tags in de buurt uitlezen 
met de volgende Python-code:

from ruuvitag_sensor.ruuvi
import RuuviTagSensor

def handle_data(found_data):
    print(‘MAC ‘ + found_

data[0])
    print(found_data[1])

RuuviTagSensor.get_datas
(handle_data)

Voer dit als root uit:

sudo python3 ruuvitag_data.py

De GitHub-pagina van de bibliotheek 
bevat nog heel wat meer codevoor-
beelden. Zo kun je ook specifieke 
Ruuvi-tags op basis van hun MAC-
adres uitlezen en een specifiek 
BLE-apparaat instellen om je tags te 
scannen als je bijvoorbeeld een extra 
BLE-dongel met long-range antenne 
hebt aangesloten. Bekijk ook zeker 
de directory examples.

 
ANDERE FIRMWARE
De standaard firmware waarmee de 
Ruuvi-tags komen, heet Ruuvi Firm-
ware (vroeger heette deze Weather 
Station firmware). Maar je kunt die 
eenvoudig vervangen. Op (https://
github.com/ruuvi/ruuvitag_fw) vind 

je alle benodigde informatie over het 
ontwikkelen van je eigen firmware 
voor de RuuviTag.

Op (https://lab.ruuvi.com/dfu/) 
vind je drie standaard firmware-ima-
ges. De Ruuvi Firmware, firmware 
die van de RuuviTag een Eddystone 
proximity beacon maakt en firmwa-
re met een Espruino JavaScript-in-
terpreter. Je kunt je RuuviTag met 
nieuwe firmware flashen met behulp 
van de Android-app nRF Connect 
of de iOS-apps nRF Connect of nRF 
Toolbox.

Als je je niet onmiddellijk comfor-
tabel voelt met firmware in C, dan is 
de Espruino-firmware interessant: 
die laat je toe om de RuuviTag in 
JavaScript te programmeren met 

behulp van de Espruino-ontwikke-
lomgeving (https://www.espruino.
com/Ruuvitag). De RuuviTag heeft 
zelfs onderaan het printplaatje 
gpio-pinnen vrij, waarop je nog 
extra knoppen, leds, sensoren, enz. 
kunt solderen waartoe je dan in je 
Espruino-code toegang hebt. Op 
(https://lab.ruuvi.com/pinout/) vind 
je de pin-out.

 
EN VERDER
Op (https://lab.ruuvi.com/) vind je 
nog meer ideeën van wat je allemaal 
met de RuuviTags kunt doen. Bekijk 
zeker ook het forum op (https://f.
ruuvi.com/) en de blog op (https://
blog.ruuvi.com/) voor meer infor-
matie.

  Grafana toont de metingen van al je Ruuvi-tags in een dashboard.

  De RuuviTag 
heeft zelfs nog vrije 
gpio-pinnen om extra 
componenten op aan te 
sluiten.
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