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Asemo-sähkönkulutuspalvelun käyttöönotto 
CurrentCost on kuluttajille tarkoitettu laite, jolla voidaan seurata oman talouden kokonaissähkönkulutusta, mikä on 

tässä ohjeessa oletuksena. CurrentCost koostuu näyttöyksiköstä, ja sähkökeskukseen asennettavasta mittausanturista 

ja lähettimestä, joka välittää kulutustiedon langattomasti näyttöyksikölle. Mittausantureita on kaksi vaihtoehtoista 

mallia. Lähettimen ja näyttöyksikön etäisyys voi periaatteessa olla kymmeniä metrejä, mutta se voi käytännössä 

vaihdella rakennuksen ominaisuuksista riippuen.  

CurrentCostin asennuksen yksityiskohdat riippuvat siitä minkälainen sähkökeskus on käytössä. 

CurrentCost-näyttö (jossa on radiovastaanotin) liitetään usb-johdolla Buffalo-asemaan, joka puolestaan liitetään 

(paikallisen lähiverkon kautta) Internettiin. Buffalo-asemaan on asennettu STOK:in räätälöyty ohjelmisto, joka lähettää 

kulutusseurantatiedot Asemo-palvelimeen. Buffalo-asema on valmiiksi paritettu Asemo-käyttäjätilin kanssa. 

Laitteiden kytkeminen 

   

1. Kytke CurrentCost-näytön virtalähde pistorasiaan ja näytön alapuolelle. 

2.  Kytke CurrentCostin USB-johto Buffalo-aseman USB-porttiin, ja toinen pää CurrentCost-näytön alapuolella 

sijaitsevaan RJ45-liittimeen. 

3. Kytke Buffalon verkkokaapeli huoneiston lähiverkkoon (jossa on DHCP-palvelin ja pääsy Internetiin), HUOM: 

käytä Buffalon sinistä verkkoporttia. Muuten lähiverkko todennäköisesti sekaantuu, eikä laite toimi oikein. 

Buffalo-aseman muut portit voivat olla käytössä muille Internettiä tarvitseville-laitteille.
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4. Ota käyttöön mittauslaite (joko optinen silmä tai kaapeleiden ympärille asennettavat päät). Varmista, että 

CurrentCost-näyttö on kytketty ennen kun käynnistät Buffalo-aseman. Mikäli myöhemmin irrotat 

CurrentCostin ja Buffalon välisen johdon, Buffalo-asemaa on uudelleenkäynnistettävä toimiakseen oikein. 

5. Kun liität Buffalon virtalähdettä, laite käynnistyy. Noin minuutin kuluessa asema alkaa lähettää dataa. Mikäli 

jatkossa on toimintahäiriöitä, kokeile ensin uudelleenkäynnistää Buffalo-asemaa irrottamalla ja uudelleen 

liittämällä sen virtajohtoa. 

o Eli varmista ensin että CurrentCostilla  ilmestyy kulutusdataa, ja käynnistä Buffalo vasta sen jälkeen. 

                                                                 
1
 Buffalo-asemalla on DHCP-palvelin muille porteille, sen ip on 192.168.83.1 ja se jakaa osoitteita 192.168.83.* 

avaruudessa.  Mikäli huoneiston sisäverkko sattuu olemaan 192.168.83.*-avaruudessa, niin voi syntyä verkko-
ongelmia. 

Kuva 2 Buffalo-asema Kuva 1 CurrentCost-näytön alapuolen liitännät 



 

Kuva 4 Optisen silmän pidikkeet 

Kuva 5 Optisen silmän 

radiolähetin 

  

Optinen kulutuksenseurantasilmä 

Nykyaikaisissa sähkökeskusmittareissa on yleensä led-valo, joka vilkkuu 

kulutuksen mukaan. Led-valon päälle asennetaan optinen silmä, joka on liitetty 

radiolähettimeen, joka langattomasti lähettää impulssitiedot CurrentCost-

näytölle.  Huom: optinen silmä on valmiiksi paritettu CurrentCost-näytön kanssa, 

ja silmän kulutus näkyy oletuslaitesivulla (CurrentCostin näytön oikeassa 

alanurkassa näkyy silloin lämpötila, eikä ”Appliance <numero>”). 

1. Tarkista sähkökeskuksen mittarista, löytyykö led-lamppu, joka vilkkuu 

kulutuksen mukaan. Sähkömittarin ledin vieressä lukee todennäköisesti 

sen pulssitiheys. Laite on asetettu olettamaan 10000 pulssia / kWh. 

2. Mikäli mittarin frekvenssi on jokin muu, niin CurrentCost-asetukset on 

muutettava.  Ota yhteyttä Stok:iin. 

3. Mikäli led-ilmaisinta ei ole, mittaus on toteutettava vaihekaapeleiden 

ympärille asennettavilla mittauspäillä. Ota yhteys Stok:iin. 

4. Kiinnitä silmän magneettipidike sähkömittarin led-ilmaisimen päälle 

(pidikkeessä on liimapinta). Kohdista niin, että pidikkeen reikä osuu led-

valon keskelle. Pidikkeitä on kaksi, valitse jompikumpi. Kuva 4 Optisen 

silmän pidikkeet. 

5. Kiinnitä optinen silmä radiolähettimeen. Kuva 3 Optinen seurantalaite 

6. Irrota radiolähettimestä pariston suojamuovi, jotta laite käynnistyy. 

Seurattu kulutus lähetetään nyt radiosignaalilla CurrentCost-näytölle. 

Kuva 5 Optisen silmän radiolähetin 

 

 

Kuva 6. CurrentCost näyttölaite kytkettynä.  

Kuva 3 Optinen seurantalaite 



 

Asemo-palveluun kirjautuminen 

1. Kirjaudu sisään osoitteessa http://asemo.fi/, josta voit seurata kulutuksesi reaaliajassa.  

2. Oletusnäkymä on ”Tämänhetkinen tilanne”, eli näkymä jossa kulutuskäyrä liukuu oikealta vasemmalle sen 

mukaan kun tuoretta kulutusdataa ilmestyy sivun oikeasta reunasta.  

o Oletuksena y-akselin (kW) mittakaava ylettyy nollasta yli näkymän kulutushuippua. Käyttäjä voi 

zoomata y-akselissa klikkaamaalla graafia, ja vetämällä vertikaalisesti vasenta hiirinäppäintä 

painettuna. Takaisin alkuperäis-zoomiin pääsee kaksoisklikkaamaalla graafia. 

o Vastaavasti voi myös x-akselia (aikajanaa) zoomata klikkaamaalla graafia, ja vetämällä horisontaalisesti 

vasenta hiirinäppäintä painettuna. 

 

3. Sivun yläreunasta pääsee historianäkymään,  josta voi tarkastella haluamansa ajanjakson kulutusta vapaasti. 
2
 

Huom: historianäkymän kulutusdata ilmestyy viiveellä. 
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 Vanhan kulutusdatan resoluutio on hieman pienempi (osa datasta hävitetään, johtuen isoista datamääristä).  

http://asemo.fi/

