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een Aeotec Z-Stick van de tweede 
generatie voor Z-Wave. Elke dongel 
die compatibel is met OpenZWave 
(http://openzwave.com/) zou moe-
ten werken.

Steek de dongel in een usb-poort 
van je Pi, klik in het hamburgermenu 
links bovenaan, daarna op Settings 
/ Add-ons en klik bij Z-Wave op 
‘Disable’ en daarna op ‘Enable’. De 
OpenZWave-stack wordt daardoor 
opnieuw ingeladen en herkent 
normaal de aanwezigheid van je 
Z-Wave-dongel. Keer dan terug 
naar de instellingen en verifieer of 
je Z-Wave-adapter nu te vinden is 
onder Adapters. Indien niet, kijk 
dan in Instellingen / Developer bij 
‘View Internal Logs’ in de logs voor 
aanwijzingen van problemen.

Daarna kun je op de hoofdpagi-
na van de gateway (Things als je 
het hamburgermenu open hebt) 
apparaten toevoegen met een klik 
op het plusteken onderaan rechts. 
De gateway scant dan naar nieuwe 
apparaten en toont wat hij vindt. 
In het geval van Z-Wave moet je de 
meeste apparaten eerst in pairing-
modus zetten, bijvoorbeeld door een 
knopje in te drukken. De instructies 
daarvoor vind je in de handleiding 
van je apparaat.

Geef de gevonden apparaten een 
naam (want iets als ‘zwave-184dfb9-
3-Switch’ is niet echt duidelijk), 
verander in het uitklapmenu onder 
de naam eventueel het type als dat 
niet klopt, en klik op ‘Save’. Daarna 
worden je apparaten aan de hoofd-
pagina toegevoegd.

AAN DE SLAG MET JE 
IOT-APPARATEN
In het dashboard met things krijg 
je nu al je apparaten te zien met 
bijvoorbeeld hun toestand (voor een 

slimme stekker met de airco naar 
rechts en selecteer als eigenschap 
‘On’. Geef je regel bovenaan een 
naam. Keer terug naar het venster 
met regels en maak dan een nieuwe 
regel aan die de airco uitschakelt.

In het overzicht met regels kan 
je elke regel afzonderlijk eenvoudig 
in- of uitschakelen. Je krijgt ook een 
beschrijving te zien van wat elke 
regel doet, zoals “If Multisensor 
bureau Temperature is greater than 
24, turn Airco on”.

Overigens kun je ook meerdere 
voorwaardes naar het invoerge-
deelte van je regel slepen, waarna 
je bovenaan kunt kiezen of ze met 
‘and’ of ‘or’ verbonden worden. Je 
kunt ook meerdere acties naar het 
uitvoerveld slepen. WebThings 
biedt ook een virtuele sensor ‘Clock’ 
aan om op specifieke tijdstippen 
regels te activeren en een actie 
‘Notification’ om een notificatie te 
tonen. Al met al is het instellen van 
regels heel gebruiksvriendelijk, zij 
het wat beperkter dan bij andere 
domoticapakketten.

EXTRA INSTELLINGEN
Kijk ook zeker eens onder ‘Settings’. 
Onder ‘Experiments’ vind je enkele 
experimentele functies. Voor versie 
0.9.1 zijn dat ‘Smart Assistant’ en 
‘Logs’. Vink je die eerste aan, dan 

schakelaar) of hun sensorwaarde. 
Een schakelaar kan je met een klik 
op het icoontje eenvoudig in- of 
uitschakelen. Let op: van een multi-
sensor die meerdere sensoren in één 
apparaatje combineert, is hier maar 
één waarde te zien, bijvoorbeeld de 
temperatuur.

Als je op het pictogram rechtsbo-
ven je multisensor klikt, dan krijg je 
ook de andere sensoren te zien. Voor 
een led-dimmer die bijvoorbeeld ook 
het verbruik meet, krijg je -als je op 
het pictogram klikt- de aan-uit-knop, 
de  schuifregelaar voor het dimni-
veau en het huidige verbruik te zien. 
Klik je op die pagina onderaan rechts 
op de drie puntjes en dan op ‘Edit’, 
dan kun je nog altijd de naam en het 
type apparaat wijzigen.

REGELS
Op de pagina ‘Regels’ krijg je een 
IFTTT-achtige interface te zien, 
waar je regels kunt instellen die de 
WebThings Gateway volgt om au-
tomatische acties uit te voeren. Zo 
kun je een regel instellen die de airco 
(die in je slimme stekker steekt) in-
schakelt bij een temperatuur hoger 
dan 24 graden en uitschakelt onder 
23 graden. Sleep daarvoor eerst de 
temperatuursensor naar de invoer 
links en kies in het uitklapmenu 
Temperatuur > 24. Sleep daarna je 

komt er een slimme assistent bij 
aan wie je in tekstopdrachten of 
zelfs in spraak (met een klik op het 
microfoonicoontje rechtsboven) 
opdrachten kunt geven zoals “Turn 
the airco on”. Dat bleek in onze test 
niet te werken en bovendien spreekt 
de assistent voorlopig alleen Engels. 
Dat is wat onhandig als je al je appa-
raten in WebThings een Nederlandse 
naam gegeven hebt.

Een andere experimentele functie 
zijn de ‘Logs’, waarmee je de waardes 
van specifieke sensoren kunt loggen 
en in een grafiekje weergeven. Dat 
werkt wel al betrouwbaar en is heel 
handig. Verder vind je in Settings / 
Developer zoals we eerder al toon-
den niet alleen de interne logs die 
kunnen helpen om problemen op te 
lossen, maar ook een optie om toe-
gang via ssh in te schakelen. Vanaf 
dan kun je met de gebruikersnaam 
‘pi’ en het wachtwoord ‘raspberry’ 
via ssh inloggen (maar alleen via het 
lokale netwerk, niet via je domein 
bij mozilla-iot.org). Verander daarna 
dit standaardwachtwoord. Je hebt 
toegang tot de Raspbian-omgeving 
waarop de WebThings Gateway 
gebaseerd is.

ADD-ONS
Standaard ondersteunt de 
WebThings Gateway alleen de Web 

Mozilla is erin 
geslaagd om een 
heel gebruiks-
vriendelijk 
IoT-platform 
te maken waar 
jouw privacy 
centraal staat

  Een multisensor toont de waardes van zijn verschillende sensoren in een sterpatroon.
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