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Homey als domoticacontroller
Gjalt Zwaagstra

Iedereen kent inmiddels de Homey als domoticaspil in de huishouding.

Wat is Athom Homey en wat kun je ermee?

De Athom Homey is een geavanceerde smarthome‐hub die
allerlei slimme apparaten van verschillende merken met
elkaar laat samenwerken. Dat betekent dat je met Homey
enorm veel producten vanuit één app aanstuurt. In dit arti‐
kel vertellen we je meer over Homey en wat jij ermee kunt.
Athom is opgericht met de visie om een beter huis voor ie‐
dereen te maken. Het bedrijf is een plek voor creatieve
denkers en bouwers, die leven voor het samen oplossen van
de moeilijkste problemen.

Alles wat zij doen, doen ze om jouw huis te verbeteren — en
dat van henzelf. ‘Als je producten wilt maken die mensen
écht willen, dan ga je je bij ons thuis voelen’, zeggen ze.
Meer weten over Homey? Check https://homey.app

Homey Controller. Prijs 399 euro (eenmalige aanschaf)

Homey Bridge. Prijs 69 euro (eenmalige aanschaf) internet
verbinding vereist. 5 apparaten kunnen gratis aangesloten
worden. Zijn meer aansluitingen gewenst, dan verloopt dat
via een cloudienst. Er zijn verschillende abonnementsvor‐
men beschikbaar. De abonnementskosten starten bij 3 euro
per maand.

Wat kan de Homey?

Tv kijken met de Homey
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Flows

https://www.youtube.com/watch?v=KipjWgllFB4

Met ‘flows’ kan je op een simpele manier je automatisering
regelen.

Je kunt:
• Mappen toevoegen, hernoemen, verwijderen en opnieuw

rangschikken.
• Flows hernoemen, verwijderen, herschikken en inschake‐

len/uitschakelen
• Om een ‐OF‐ te krijgen: sleep een tweede of een latere

conditiekaart iets naar beneden.
• Om een ‐Else‐ te krijgen: idem, beweeg een tweede of

een latere actiekaart iets naar beneden.
• Klik op een [niet‐beschikbare] kaart om de code‐info te

zien
• Er is geen aangepaste sortering/ordening van mappen of

flows!

https://support.athom.com/hc/nl/articles/360009667354‐

Met dit kaartjessysteem is het voor iedereen mogelijk op een
simpele manier zijn/haar huis superslim te maken. Eigenlijk
kunnen we alles waar een stekker aan zit nu gaan automati‐
seren en zelfs ook zaken die je in je huisinstallatie aan‐
brengt.

Relais voor huisinstallatie (wifi)

Met het shelly‐systeem wordt je hele huis slim en dat tegen
beperkte kosten.
De losse onderdelen zijn bij de domoticaleveranciers en
rechtstreeks bij de fabriek voor iedereen bestelbaar en je
werkt direct met de shelly‐app met de Homey.

Als je verstand hebt van MQTT‐berichten zijn ze rechtstreeks
aanstuurbaar en ook via de webinterface die elk device
heeft.

Deze devices zijn met TASMOTA‐software via de wifi te pat‐
chen voor de liefhebber van Tasmota‐devices.

KlikAanKlikUit (KAKU) werkt met Homey

Ook apparatuur van KAKU
werkt met de Homey, dus
het systeem met de af‐
standsbediening werkt nu
ook ‘smart’. Men heeft nu
drie systemen op de markt.
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Beveiligingsproducten. Plus Line (868 MHz) speciaal voor
Alarminstallaties.

Premium producten. Premium Line (Zigbee)
Voor de gebruiker die alles beveiligd wil gebruiken (prijzig).

Start line (433MHz)
Voor de beginner die niet aan beveiliging doet. (goedkoop).

De keuze is reuze
Alles uitbesteden ‐ loxtone of knx.
Prijs vanaf 10.000 Euro (geen internet nodig).

Zelf bouwen
Home assistent of Domoticz op een Raspberry Pi (geen in‐
ternet nodig).
Zelfdoen: prijs vanaf 100 euro, maar heel veel kennis nodig.
Laten doen kan honderden euro’s kosten.

Homey
Beveiligd in de cloud, werking lokaal zonder internet (met flows).
Cloud Bridge: instapkosten laag, abonnement nodig, in‐
ternetverbinding noodzakelijk.
Tuya cloud‐devices: prijs laag, smartphone en internetver‐
binding noodzakelijk. Nog geen abonnement nodig, wel voor
opslag data (Action, Lidl, Hema).
Ikea, Philips: eigen implementatie, vrij prijzig, maar werkt
ook met andere systemen.
AliExpress: vele mogelijkheden voor zeer kleine prijsjes.

Conclusie

Met de Homey is veel mogelijk, met een eenvoudige, gebrui‐
kersvriendelijke interface.




