
Pine64 Domoticz Installatie Instructies 
Build 150318 - Te gebruiken met Z-Wave.Me UZB & RaZberry V2 Module 

Hardware 
 Deze build is gemaakt en getest voor en met de Pine A64+ 2GB board. 

 De minimale SD-kaart grootte is 16GB 
 

Sluit nu de Pine64’s stroomvoorziening aan op de Micro-SD port.  

Software 
Als de Pine64 is opgestart kunt u de Domoticz-gebruikersinterface benaderen door het IP adres van 
de Pine in de webbrowser in te voeren (op een PC, Tablet, smartphone, etc.), gevold door het poort 
nummer (standaard 8080).  Het adres komt er dus zo uit te zien:  
 
http://UW.PINE’S.IP.ADRES:8080  

Als u het IP adres van de Pine niet weet, gebruik dan een network discovery tool of volg de stappen 

in de ‘Command Line Interface’ sectie onderaan de pagina.  

Als u in de Domoticz UI zit, volg dan de volgende stappen om uw Z-Wave.Me UZB Dongle of RaZberry 

V2 Module toe te voegen aan uw Domoticz netwerk: 

1. Klik op de ‘Setup’ knop in het menu bovenaan het scherm en klik op ‘Hardware’ optie.  

2. Vul de gewenste naam in en selecteer ‘OpenZWave USB’ als type. De ‘data timeout’ optie 

kan onveranderd blijven.  

3. Voor de Z-Wave.Me UZB Dongle, kies de serial port /dev/ttYACM0. Voor de RaZberry V2 

Module kiest u serial port /dev/ttyACM1. 

4. Klik op de ‘Add’ knop om je Z-Wave module toe te voegen aan uw Domoticz netwerk. 

 

Het toevoegen van de Z-Wave module kan een aantal minuten duren. Wanneer hij toegevoegd is 

kunt u uw Z-Wave apparaten toevoegen door op de ‘Setup’ knop te klikken naast het type, op ‘Node 

management’ te klikken en de optie ‘Include node’ te kiezen. De inclusion modus is nu geactiveerd.  

Command Line Interface 
Als je toegang wilt tot de Pine’s Command Line Interface kunt u een scherm verbinden met de Pine’s 

HDMI poort en een toetsenbord aansluiten op één van de USB poorten. Als je alleen het IP adres wilt 

weten is het aansluiten van een scherm voldoende. Als de Pine is opgestart wordt het IP adres gelijk 

op het scherm weergegeven. Het is ook mogelijk om via SSH verbinding te maken met de Pine64. 

De inloggegevens voor de Pine’s CLI zijn als volgt: 

Gebruikersnaam: domoticz 
Wachtwoord: domoticz 
 

Overige informatie  
Default HTTPS port: 443 
Domoticz installatie locatie: /etc/domoticz 

http://uw.pine's.ip.adres:8080/

