
Domotica activiteiten op de Compufair.

Inleiding

In september gaan we technisch doen op de Compufair.

We laten u kennis maken met een aantal begrippen welke voorkomen in home 
automatisering. Dit doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het volgende 
komt aan de orde:

 Solderen
 Flashen
 Wifi
 Mqtt
 Node red

Laat u zich niet afschrikken door de termen. We gaan samen aan de slag met als 
resultaat dat u naar huis gaat met een werkend led ornament. Dit wordt misschien 
wel de start van home automatisering bij u thuis.

We hebben voor u een ledring met neopixels led’s. Diit zijn slimme RGB led’s met
controller chip. Doordat deze leds een eigen controller hebben, kunnen deze aan 
elkaar worden verbonden met 1 data lijn. Zo kan een hele array (rij) aan pixels 
worden aangestuurd, terwijl er slechts 1 I/O  (in/Out) pin hoeft te worden opgeofferd. 
Dat klinkt slim. Zelfs een led strip van 5 meter of meer kan worden aangestuurd via 1
controller. Als je 5 meter ledstrip wil laten branden, moet je
wel zorgen voor voldoende voeding. Minimaal  een 5 Volt 5
Amp voeding. Voor het expiriment hier krijgt u een passende
voeding meegeleverd.
De mogelijkheid bestaat om elke led afzonderlijk een kleur en
intensiteit te geven.
Hierdoor zijn vele toepassingen mogelijk, van lichtkrant tot
geavanceerde feest verlichting.
Hiervoor hebben we maar een eenvoudige spanning verdeel circuit nodig en een 
sturing voor de data lijn.

Hier ziet u het printje waar we de computer die we gaan 
gebruiken op prikken in het gele blokje.



Het kabeltje is de aansluiting naar de voeding en leds
Dit moet gesoldeerd worden of met een kroonsteentje verbonden worden.

De computer die we gaan gebruiken is de ESP01.
Deze heeft Wifi aan board en kunnen we van software voorzien.
Vanaf dat moment kunnen we hem via de webinterface 
bedienen. 
De software op de chip gaan we met het programma 
Tasmotiser programmeren. (te downloaden bij https://domotica-
iot.hcc.nl/handige-tips/40-tasmotizer.html
Dit hoeft slechts 1x te gebeuren met een usb programmeer stick
die wij bij ons hebben. Daarna is hij via Wifi te gebruiken. Na het programmeren kan 
je hem als accespoint benaderen en kun je hem op je eigen netwerk configureren. 
Als het niet goed gaat is het geen probleem. Er is een reset mogelijk: schakel de 
stroom naar het apparaat gedurende 30 seconden volledig uit.
Zet het apparaat zes keer aan en uit met tussenpozen van minder dan 10 seconden 
en laat het na de zevende keer aan.    
Het herstel van het snel aan-/uitschakelen van het apparaat moet worden 
geactiveerd en het apparaat moet worden gereset naar de standaardinstellingen van 
de firmware.
Dan komt de ESP01 weer in AP mode  (AP is Acces Point) en kan je
hem aan een ander netwerk configureren. Ook moet je het
template weer activeren. Maar dat doe je pas als hij weer in je
netwerk hangt. 
Open de webinterface op je ip adres en ga naar configure other
en vul in:

{"NAME":"ESP-01S-RGB-LED-v1.0","GPIO":
[1,1,1376,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
Vergeet vinkje niet. Geeft device een naam en Save.

Dit klinkt ingewikkelder als dat het is, gewoon knippen en plakken dus.

https://domotica-iot.hcc.nl/handige-tips/40-tasmotizer.html
https://domotica-iot.hcc.nl/handige-tips/40-tasmotizer.html


Dan kom je in het hoofdmenu en kan je hem gelijk 
bedienen. Alle leds gaan met de sliders aan en je 
kan de kleur instellen.
Gebruik je ledstrips dan moet je de software eerst 
vertellen hoeveel leds je wilt gaan aansturen.
Dat doe je met het Console, hier kan je de settings 
aanpassen.
Open het console en typ pixels xx (xx= aantal leds)
Nu zie je ze allemaal aan en uit gaan. In console 
mode kan je ook effecten doen die met gewone 
ledstrips ook kunnen, alleen niet de speciale 
effecten die je met de neopixel strips wel hebt.
Probeer maar het comando scheme xx (xx= tussen 
1 tm-13)
En fade on / off.
Ledxx color
Width 1-5
Of maak templates zie: 
https://blakadder.com/template_schema_lights/

Door nu je mqtt te configureren, kan je alle effecten ook vanuit je domotica systeem 
bedienen. https://domotica-iot.hcc.nl/node-red/90-ledring-neopixel-node-red/file.html
 

https://domotica-iot.hcc.nl/node-red/90-ledring-neopixel-node-red/file.html
https://blakadder.com/template_schema_lights/


Hier volgt nog even het 
stappenplan:
Flash de esp01 met tasmotizer, de laatste versie in programeer mode.

De rode draad moet tijdens flashen verbonden zijn op de stick en de stick moet in 
flashmode staan.

Reset chip door spanning eraf en er weer op in default mode.
De Stick moet dan niet meer in de flashmode staan en de CH_PD moet niet meer 
verbonden zijn.
Ga met je mobiel naar netwerk tasmota xxx en open de webbrowser.
Controleer of je verbinding hebt en de web interface ziet.
Selecteer het wifi netwerk en controleer of je nu via je netwerk kan verbinden.
Je kan je netwerk ook met tasmotizer mee flashen.

Bij Get IP zie je dan je ip adres op je netwerk
Toegang voor de Workshop, bij je thuis is dit je 
eigen netwerk,
Wifi = demostratie
Wachtwoord = ikwiltoegang

Soldeer de voeding aan de strip en controller. 

Steek de ESP01 in de controller en zet de 5 volt 
aan. 
Controleer de instellingen en template.
Configureer mqtt en je kan aan de slag.
open console en geef pixels 16 in (aantal leds op de 
ring).
Met scheme 2-13 kan je effecten krijgen met 
scheme 1 is hij weer basis.



Soldeerwerk aan de ring.

De ESP01 en controller onderspanning. En de led werkt nu.



PROGRAMMA op smartphone
Installeer RedMobile Lite via playstore

Verzin een gebruikersnaam en wachtwoord.
En druk op start en open de webbrowser met de gegeven url, kan 
ook op een pc. Importeer het json bestand (https://domotica-
iot.hcc.nl/node-red/92-ledrond/file.html) voor de besturing. 
En je kan naar het dashboard gaan.
Om het nog te laten werken moet je een MQTT broker hebben.

Eén broker op je netwerk is voldoende.

Voor de Demo gebruiken wij Mqtt broker op je smartphone.

Installeer deze vanuit de google store
Een gebruikersnaam en wachtwoord is voor de demo omgeving 
niet nodig.

https://domotica-iot.hcc.nl/node-red/92-ledrond/file.html
https://domotica-iot.hcc.nl/node-red/92-ledrond/file.html


Open de browser en vul de url in.

Controleer of MQTT groen is – verbonden met broker; pas anders de configuratie 
aan. Controleer ook of het broker adres klopt in de webinterface van je ledring.
Open het dashboard en kijk of je de ring kunt bedienen.
Als je alles goed gedaan hebt, kun je nu leuke effecten maken.



Deze handleiding kunt je ook thuis gebruiken, maar wilt je de spullen niet zelf 
bestellen, of wil je hulp, dan hebben we een aantal mogelijkheden waar u zich voor 
kunt inschrijven op https://domotica-iot.hcc.nl/ . We hebben een beperkt aantal setjes
in voorraad genomen en we sluiten de inschrijving als we door onze voorraad heen 
zijn.

Veel succes.

https://domotica-iot.hcc.nl/
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