


Luchtmeten?  

• Over luchtkwaliteit 
• Over Luchtpijp & de verschillen met bestaande projecten  
• Het aanbod vanaf september 2018 

• Individuele pakketten: bouw je eigen luchtmeter  
• Groepsworkshops: “bouw je eigen luchtmeters samen” 
• Sessie “leren over lucht” 
• Doe-activiteiten 
• Fora & opvolgmomenten  

 
Alle laatste info op www.luchtpijp.be of www.facebook.com/luchtpijp  

http://www.luchtpijp.be/
http://www.facebook.com/luchtpijp


Bouwen van een luchtmeter 



Je eigen bouwpakket 

Tiental onderdelen 
 
Prijs: 35 euro 
 
Onderdelen te kopen na deze workshop  
of  
via het aanvraag formulier www.luchtpijp.be/aanvragen 
(pakketten in dozen vanaf september beschikbaar) 
 
 
 

http://www.luchtpijp.be/aanvragen


Het bouwpakket 

– NodeMCU ESP8266, CPU/WLAN voor de Wifi connectiviteit. 
– SDS011 fijnstofsensor, dit is de eigenlijke sensor 
– DHT22, temperatuur- & luchtvochtigheidsensor 
– Kabeltjes om de Wifi module met de SDS011 en de DHT22 te verbinden 
– USB kabel met micro-USB, lengte afhankelijk van je installatie 
– USB adapter (5v) 
– Kabelbindertjes 
– Flexibel buisje diameter 6mm, lengte ca. 20cm (doe-het-zelf zaak) 
– Twee sanitaire bochten, diameter min. 80mm (doe-het-zelf zaak of sanitair) 



Het stappenplan 

- De Wifi-sensor is reeds 
voorgeprogrammeerd. Elke sensor 
gaat vergezeld van een uniek ID. 

- Je verbindt eerst de fijn stof sensor 
en vervolgens de luchtvochtigheids-
sensor (zie schema hiernaast) 

- Soms zitten de kabeltjes wat los. In 
dat geval kan je een lijmpistool of 
andere niet corrosieve lijm gebruiken 
om de kabeltjes met de sensor te 
verbinden. 



Het stappenplan 

- Pinnen zijn genummerd van RECHTS 
naar LINKS, zorg ervoor dat bij het 
aansluiten de kabels echt op de pinnen 
zitten, aangezien de meeste Dupont-
kabels ook “naast” de pennen passen 

- Voor de WIFI-sensor: 
SDS011 Pin 1 -> Pin D1 / GPIO5 
SDS011 Pin 2 -> Pin D2 / GPIO4 
SDS011 Pin 3 -> GND 
SDS011 Pin 4 -> Ongebruikt 
SDS011 Pin 5 -> VU (NodeMCU v3) / VIN 
(NodeMCU v1,v2) 
SDS011 Pin 6 -> Ongebruikt 
SDS011 Pin 7 -> Ongebruikt 



Het stappenplan 

Verbinding van de DHT22 - 
luchtvochtigheidssensor 
Pinnen zijn genummerd van LINKS naar 
RECHTS, voorkant is het “rooster”: 
 
DHT22 Pin 1 -> Pin 3V3 (3.3V) 
DHT22 Pin 2 -> Pin D7 (GPIO13) 
DHT22 Pin 3 -> Ongebruikt 
DHT22 Pin 4 -> Pin GND 



Het stappenplan 

Elektronisch circuit 
 
Aan de achterzijde van de Wifi-sensor zit een mini-USB-connectie.  
 
Sluit hierop de USB kabel aan. Het uiteinde van de kabel kan 
verbonden worden met de stroomadapter.  
 
 



Het stappenplan 

Samenbinden 
• Bind de NodeMCU (ESP8266) 

en de SDS011-sensor met de 
eerste kabelbinder zodanig 
samen dat de WLAN-antenne 
weg wijst van de sensor. 

• Zet de temperatuursensor 
DHT22 met de tweede 
kabelbinder vast aan de slang. 

 
 
 
 



Het stappenplan 

In de buis steken 
• Leid de USB-kabel door het 

kniestuk 
• Schuif de SDS-kaart vanaf de 

buiszijde in het kniestuk met 
de kaart kant naar boven en 
de ventilator naar beneden. 

• Duw de onderdelen zo in de 
buis dat de sensor in de buis 
vast blijft zitten 

 
 
 
 



Het stappenplan 
In de buis steken 
• Laat de slang met USB-kabel uit het 

uiteinde van de 90 graden bocht steken. 
• Schuif het tweede 90 graden bocht op de 

eerste. 
• Zorg ervoor dat er geen kabels worden 

afgekneld. 
• Plaats de temperatuursensor op de slang 

zodat deze zich net binnen de buis bevindt 
• Snijd de slang af aan het einde van de buis. 
• Sluit de open uiteinden van de buizen met 

een gaas, rooster of iets dergelijks, zodat 
de lucht kan circuleren, maar de dieren 
zoals kevers, spinnen en dergelijke blijven 
buiten. 

 
 
 
 



Eens thuis 

•Sluit het fijnstof meetstation met de USB kabel aan op de USB 
5V netvoeding.  
•Het station probeert verbinding te maken met het standaard 
geconfigureerde WLAN-toegangspunt.  
•Als dit niet werkt, opent de sensor een toegangspunt met de 
naam Fijnstof sensor ID, waarbij sensor ID de ChipID is 
(decimaal, in het voorbeeld 13597771).  
•Maak verbinding met dit toegangspunt. Wacht even tot de 
verbinding tot stand is gebracht.  
•Open in de browser de pagina http://192.168.4.1/ om de de 
sensor te configureren: http://192.168.4.1/  
•Werk wel door om te voorkomen dat de Node MCU het proces 
onderbreekt. 
•Let op Wanneer de configuratie van de sensor is afgerond is 
deze pagina niet meer toegankelijk  
 
 
 
 
 
 
 

http://192.168.4.1/


Eens thuis 

 



Eens thuis 



Eens thuis 

Wanneer er geen andere wijzigingen zijn aangebracht 
dan het invoeren van de WiFi-gegevens, kan de sensor 
na ongeveer 10 minuten op de volgende pagina’s 
worden ‘getest’. Je moet op deze pagina’s zoeken naar 
de ChipID (in dit voorbeeld 13597771). 
 
Sensor gegevens: 
http://www.madavi.de/sensor/graph.php 
 
WiFi-signaal: http://www.madavi.de/sensor/signal.php 

http://www.madavi.de/sensor/graph.php
http://www.madavi.de/sensor/signal.php


Op de kaart van luftdaten  

www.luchtpijp.be/kaart 



Op de kaart van luftdaten  

• Om jouw sensor in het Luftdaten netwerk te kunnen opnemen hebben we nog 
wat informatie van jou nodig: 

• Stuur per e-mail naar rajko@codefor.de: 
• Het ID van de ESP8266 (NodeMCU)  wordt als een getal weergegeven in de het 

WiFi netwerk  (fijnstofsensor …) en op de configuratiepagina (zie hier boven). 
• Het adres waar de sensor is opgehangen: straat met huisnummer, postcode en 

plaats.  Wij maken hieruit de GPS coördinaten van jouw sensor (alleen 
afgerond). 

• Beschrijving van de omgeving van jouw meetstation, zoals de hoogte boven de 
grond, langs de weg, veel verkeer, open veld en dergelijke. 

• Jouw e-mailadres (wordt niet gepubliceerd). 
• Indien mogelijk een afbeelding van de plaats waar de sensor is opgehangen 

(wordt niet gepubliceerd). 

http://luftdaten.info/nl/sensor-bouwen/rajko@codefor.de
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