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tegen. Deze fabrikant produceert 
e-ink schermpjes van 1,54” tot 7,5”, 
zowel voor de Arduino (met een 
kabeltje om het op de gpio-pinnen 
aan te sluiten) als in HAT-vorm voor 
de Raspberry Pi. Er bestaan e-Paper 
HAT’s van 2,13”, 2,7”, 5,83” en 7,5”. 
Ze komen in het monochroom (twee 
kleuren: wit en zwart) of met drie 
kleuren (wit, zwart en rood of wit, 
zwart en geel).

Voor dit artikel kochten we de 
driekleurige 2,7”-versie met wit, 
zwart en rood. Het schermpje heeft 
264 bij 176 pixels. Het kost ongeveer 
€ 18,- op AliExpress, maar ook in Ne-
derlandse en Belgische webwinkels 
is het te vinden, zij het dan wel iets 
duurder. Leuk aan de e-Paper HAT’s 
van Waveshare is dat ze aan de zij-
kant ook vier knopjes bevatten, die 
je voor de besturing kunt inzetten.

AANDACHTSPUNTEN 
BIJ HET WINKELEN
Uiteraard hoef je geen HAT te kopen 
om een e-ink scherm op je Raspberry 
Pi aan te sluiten. Maar dan moet 
je wel een heleboel kabeltjes op de 
gpio-pinnen aansluiten en dat werkt 
wat onhandig. Bovendien is het met 
een HAT erg handig dat het scherm-
pje dan bovenop de Raspberry Pi is 
bevestigd en je het dus niet meer 
ergens hoeft te monteren.

Als je toch een los schermpje wilt 
aansluiten, let dan op bij het winke-
len. Soms vind je een e-ink scherm 
stukken goedkoper (soms zelfs voor 
de helft van de prijs), maar kijk dan 
goed na of alles is inbegrepen. Je 
krijgt in dat geval vaak alleen het 
scherm zonder het interfacebordje 
om het schermpje aan te sturen 
en de bekabeling om het interface-
bordje op de gpio-pinnen van je 
Raspberry Pi aan te sluiten.

Kijk ook na op welke spanning het 
schermpje werkt. De gpio-pinnen 
van de Raspberry Pi werken op 3,3 V. 
De e-ink schermpjes van Waveshare 
werken zowel op 3,3 als op 5 V, dus 
dat is geen probleem. Maar als je een 

DRIEKLEURIGE E-INK SCHERMPJES
Drie kleuren op een e-ink scherm lijkt niet zoveel nuttiger dan twee, zou je denken. Toch maakt het in de praktijk 
een heel verschil. Kijk maar eens bij de voorbeelden van Pervasive Displays. Winkels kunnen de rode kleur op 
e-ink reclamepaneeltjes inzetten om iets te accentueren, zoals een afgeprijsd product. En uiteraard leent het 
rood zich uitstekend voor een kerstmisthema. Maar ook in je eigen projecten is de extra rode kleur handig. Als je 
de kleur spaarzaam gebruikt, is dit handig om op uitzonderingen of foutmeldingen te wijzen. Bij een thermome-
ter geef je de temperatuur bijvoorbeeld in het zwart weer, behalve als ze boven de 25 graden is, dan toon je dit in 
het rood. Of op een scherm van je domotica controller, dan toon je in het rood een waarschuwing als je nog een 
raam hebt openstaan of als iemand heeft aangebeld, terwijl je weg was.

  Pervasive Displays toont 
de mogelijkheden van drie-
kleurige e-ink schermpjes.

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.
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