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O gamă completă de posibilităţi 
de conectare şi comunicaţie
Datorită sistemelor UPS şi STS, sarcina 
sensibilă este protejată împotriva problemelor 
electrice cauzate de fiabilitatea insuficientă 
a sursei de alimentare de la reţea. Totuşi, 
această protecţie esenţială deseori nu 
garantează disponibilitatea maximă a energiei 
electrice pentru sarcină.
Soluţiile SOCOMEC pentru conectivitate 
şi software-ul pentru monitorizarea şi 
gestionarea surselor de alimentare pot 
informa utilizatorul imediat cu privire la starea 
sistemului şi pot implementa proceduri 
automate pentru controlul sistemului electric 
şi protejarea sarcinilor IT. Diferitele soluţii pot 
fi utilizate pentru un PC individual, pentru 
servere, centre de date sau pentru soluţii cu 
protocoale industriale (fieldbus) care sunt 
tipice pentru sistemele de proces.

Capacitatea de comunicaţie a sistemelor 
UPS este utilizată de obicei pentru a îndeplini 
următoarele cerinţe:
•  oferirea de informaţii clare, rapide: 

evenimentele critice pentru dispozitiv şi 
sistem sunt comunicate în mod clar şi 
imediat prin e-mail (utilizatorului), ferestre 
pop-up sau trap-uri SNMP (la utilizatorul 
local şi administratorului la distanţă),

•  garantarea integrităţii datelor: în funcţie de 
eveniment este posibilă configurarea de 
acţiuni automate definite de utilizator (script-
uri) şi gestionarea de proceduri automate şi 
ordonate de shutdown, pentru calculatoare, 
servere sau infrastructuri virtuale/fizice 
de servere,

•  monitorizarea instalaţiei: măsurătorile 
electrice şi evenimentele referitoare la sistem 
sau la instalaţie sunt înregistrate în mod 
continuu şi puse la dispoziţia utilizatorului 
sau departamentului SOCOMEC de servicii 
profesionale şi mentenanţă pentru a analiza 
starea sistemului/sarcinii. Ca rezultat, este 
posibilă evaluarea arhitecturii alese dacă 
este optimă sau nu, sau dacă este nevoie de 
acţiune pentru creşterea fiabilităţii sistemului,

•  controlul dispozitivelor: pentru unele 
dispozitive este posibil controlul de la 
distanţă, cum ar fi managementul manual al 
prizelor de ieşire sau comutarea UPS-ului pe 
reţea, invertor sau stand-by.

Comunicaţii şi conectivitate
Soluţia ideală pentru management integrat al sistemului  
şi integritatea datelor

Soluţia pentru 

>  Centre de date
> Aplicaţii de urgenţă
> Birouri
> Servicii
> Industrie
> Telecomunicaţii
> Domeniul medical
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Comunicaţii şi conectivitate 
Software

Soluţii de management

Comunicaţii şi conectivitate
Soluţia ideală pentru management integrat al sistemului  
şi integritatea datelor

LOCAL VIEW este un software de monitorizare 
şi management prin port USB sau serial RS232 
al unităţilor UPS, care permite shutdown-ul 
automat al sistemului în eventualitatea unei 
întreruperi prelungite a alimentării. LOCAL 
VIEW evită pierderile de date şi deteriorarea 
sistemului atunci când staţia de lucru PC sau 
serverul nu este supravegheat de operator 
pe durata întreruperii alimentării. Interfaţa 
sa simplă şi uşoară permite utilizarea cu 
uşurinţă chiar şi de către utilizatori mai puţin 
experimentaţi. LOCAL VIEW este disponibil în 
mai multe limbi şi oferă informaţii clare, rapide 
şi detaliate despre starea unităţii UPS. 

Poate fi actualizat cu uşurinţă (prin Internet), 
pentru a asigura cel mai înalt nivel de 
protecţie pentru PC-uri, staţii de lucru şi 
servere. LOCAL VIEW este compatibil cu 
platforme Windows x86 şi x64, distribuţii 
LINUX şi MAC OSx. Software-ul LOCAL 
VIEW poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
web SOCOMEC.

RS232
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LOCAL VIEW

Soluţie de monitorizare locală

NET VISION este cea mai uzuală interfaţă 
Ethernet pentru utilizarea cu produse 
SOCOMEC. Este o interfaţă de comunicaţie 
destinată reţelelor corporative. UPS-ul se 
comportă exact ca un echipament periferic 
legat în reţea, poate fi gestionat de la distanţă 
şi permite shutdown-ul staţiilor de lucru 
conectate la server.
NET VISION oferă o interfaţă directă între 
UPS şi reţeaua Ethernet, evitând dependenţa 
de server. De aceea este compatibil cu 
toate reţelele şi cu mai multe sisteme de 
operare, putând interacţiona prin intermediul 
browserului web.

Specificaţiile şi funcţiile principale sunt 
următoarele:
- conexiune Ethernet de 10 / 100 Mb (RJ 45),
- ecran de monitorizare UPS cu browser web,
-  shutdown de la distanţă a unui server fizic 

(compatibil cu JNC) sau a unui server virtual 
(compatibil cu VIRTUAL-JNC),

-  notificare a defecţiunilor prin e-mail la cel 
mult 8 adrese,

- management al UPS-ului prin protocol SNMP,
-  monitorizarea condiţiilor de funcţionare (senzor 

opţional de temperatură şi umiditate EMD - 
environmental monitor device). Declanşare 
configurabilă a alarmei, notificare prin e-mail.

IPv4 sau IPv6
Ethernet
reţea

Server de e-mail 

La distanţă 
monitorizare cu 
Browser web

Comandă la distanţă 
via SNMP

Închidere de la distanţă 
pentru server independent 

sau mediu virtual
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Soluţii de reţea (conexiune UPS la LAN)
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EMD (Environment Module Device)

EMD este un dispozitiv care se utilizează 
împreună cu interfaţa NET VISION şi oferă 
următoarele caracteristici:
-  măsurători de temperatură şi 

umiditate + intrări cu contacte de releu,
-  praguri de alarmă configurabile prin 

browser web,
-  notificare a alarmelor privind condiţiile de 

mediu prin e-mail şi trap-uri SNMP.
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O gamă completă de posibilităţi 
de conectare şi comunicaţie
Datorită sistemelor UPS şi STS, sarcina 
sensibilă este protejată împotriva problemelor 
electrice cauzate de fiabilitatea insuficientă 
a sursei de alimentare de la reţea. Totuşi, 
această protecţie esenţială deseori nu 
garantează disponibilitatea maximă a energiei 
electrice pentru sarcină.
Soluţiile SOCOMEC pentru conectivitate 
şi software-ul pentru monitorizarea şi 
gestionarea surselor de alimentare pot 
informa utilizatorul imediat cu privire la starea 
sistemului şi pot implementa proceduri 
automate pentru controlul sistemului electric 
şi protejarea sarcinilor IT. Diferitele soluţii pot 
fi utilizate pentru un PC individual, pentru 
servere, centre de date sau pentru soluţii cu 
protocoale industriale (fieldbus) care sunt 
tipice pentru sistemele de proces.

Capacitatea de comunicaţie a sistemelor 
UPS este utilizată de obicei pentru a îndeplini 
următoarele cerinţe:
•  oferirea de informaţii clare, rapide: 

evenimentele critice pentru dispozitiv şi 
sistem sunt comunicate în mod clar şi 
imediat prin e-mail (utilizatorului), ferestre 
pop-up sau trap-uri SNMP (la utilizatorul 
local şi administratorului la distanţă),

•  garantarea integrităţii datelor: în funcţie de 
eveniment este posibilă configurarea de 
acţiuni automate definite de utilizator (script-
uri) şi gestionarea de proceduri automate şi 
ordonate de shutdown, pentru calculatoare, 
servere sau infrastructuri virtuale/fizice 
de servere,

•  monitorizarea instalaţiei: măsurătorile 
electrice şi evenimentele referitoare la sistem 
sau la instalaţie sunt înregistrate în mod 
continuu şi puse la dispoziţia utilizatorului 
sau departamentului SOCOMEC de servicii 
profesionale şi mentenanţă pentru a analiza 
starea sistemului/sarcinii. Ca rezultat, este 
posibilă evaluarea arhitecturii alese dacă 
este optimă sau nu, sau dacă este nevoie de 
acţiune pentru creşterea fiabilităţii sistemului,

•  controlul dispozitivelor: pentru unele 
dispozitive este posibil controlul de la 
distanţă, cum ar fi managementul manual al 
prizelor de ieşire sau comutarea UPS-ului pe 
reţea, invertor sau stand-by.
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Comunicaţii şi conectivitate
Soluţia ideală pentru management integrat al sistemului  
şi integritatea datelor

LOCAL VIEW este un software de monitorizare 
şi management prin port USB sau serial RS232 
al unităţilor UPS, care permite shutdown-ul 
automat al sistemului în eventualitatea unei 
întreruperi prelungite a alimentării. LOCAL 
VIEW evită pierderile de date şi deteriorarea 
sistemului atunci când staţia de lucru PC sau 
serverul nu este supravegheat de operator 
pe durata întreruperii alimentării. Interfaţa 
sa simplă şi uşoară permite utilizarea cu 
uşurinţă chiar şi de către utilizatori mai puţin 
experimentaţi. LOCAL VIEW este disponibil în 
mai multe limbi şi oferă informaţii clare, rapide 
şi detaliate despre starea unităţii UPS. 

Poate fi actualizat cu uşurinţă (prin Internet), 
pentru a asigura cel mai înalt nivel de 
protecţie pentru PC-uri, staţii de lucru şi 
servere. LOCAL VIEW este compatibil cu 
platforme Windows x86 şi x64, distribuţii 
LINUX şi MAC OSx. Software-ul LOCAL 
VIEW poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
web SOCOMEC.
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LOCAL VIEW

Soluţie de monitorizare locală

NET VISION este cea mai uzuală interfaţă 
Ethernet pentru utilizarea cu produse 
SOCOMEC. Este o interfaţă de comunicaţie 
destinată reţelelor corporative. UPS-ul se 
comportă exact ca un echipament periferic 
legat în reţea, poate fi gestionat de la distanţă 
şi permite shutdown-ul staţiilor de lucru 
conectate la server.
NET VISION oferă o interfaţă directă între 
UPS şi reţeaua Ethernet, evitând dependenţa 
de server. De aceea este compatibil cu 
toate reţelele şi cu mai multe sisteme de 
operare, putând interacţiona prin intermediul 
browserului web.

Specificaţiile şi funcţiile principale sunt 
următoarele:
- conexiune Ethernet de 10 / 100 Mb (RJ 45),
- ecran de monitorizare UPS cu browser web,
-  shutdown de la distanţă a unui server fizic 

(compatibil cu JNC) sau a unui server virtual 
(compatibil cu VIRTUAL-JNC),

-  notificare a defecţiunilor prin e-mail la cel 
mult 8 adrese,

- management al UPS-ului prin protocol SNMP,
-  monitorizarea condiţiilor de funcţionare (senzor 

opţional de temperatură şi umiditate EMD - 
environmental monitor device). Declanşare 
configurabilă a alarmei, notificare prin e-mail.
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EMD (Environment Module Device)

EMD este un dispozitiv care se utilizează 
împreună cu interfaţa NET VISION şi oferă 
următoarele caracteristici:
-  măsurători de temperatură şi 

umiditate + intrări cu contacte de releu,
-  praguri de alarmă configurabile prin 

browser web,
-  notificare a alarmelor privind condiţiile de 

mediu prin e-mail şi trap-uri SNMP.
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Comunicaţii şi conectivitate 
Software
Soluţii de management

Virtualizarea serverelor, care face posibilă 
exploatarea avantajelor consolidării 
infrastructurii IT, devine din ce în ce mai larg 
răspândită. În consecinţă, managementul 
corect al maşinilor virtuale în cazul unei 
defecţiuni la sistemul de alimentare cu 
energie electrică este o cerinţă uzuală în 
continuă creştere. VIRTUAL JNC este soluţia 
SOCOMEC specială pentru sisteme virtuale. 
Realizează integral funcţia de shutdown 
a maşinilor virtuale, acţionând asupra 
serverului fizic astfel încât să oprească în mod 
corect toate maşinile virtuale ce rulează pe 
respectivul server.

Pe sistemele Virtual Environment este posibilă 
gestionarea comenzii de shutdown a maşinii 
virtuale (definind închiderea secvenţială sau 
eşalonată) şi a sistemelor cu mai mult de o 
gazdă (de asemenea într-o configuraţie cluster), 
într-un mod simplu şi eficient. VIRTUAL JNC 
este compatibil cu toate sistemele SOCOMEC 
UPS care fac managementul shutdown-ului 
prin LAN. VIRTUAL JNC este compatibil cu 
VMware vCenterTM / vSphere, MicrosoftTM 
HYPER-V şi Citrix XenServer.
VIRTUAL-JNC trebuie instalat pe o maşină 
virtuală Windows®. Software-ul VIRTUAL-JNC 
poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
web SOCOMEC.
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VIRTUAL JNC

Network

Soluţii pentru sisteme virtuale

Oprirea controlată a serverului de reţea este 
gestionată de „clientul de shutdown” care, 
instalat pe serverul distant, permite închiderea 
acestuia. JNC (JAVA & .NET Shutdown client) 
este un mic program software instalat pe 
calculatoarele ce trebuie închise.

Afişază starea UPS şi execută comanda de 
shutdown trimisă de interfaţa Ethernet a UPS-
ului, adică NET VISION. A fost dezvoltat de 
SOCOMEC pe o platformă JAVA şi .net. 

Agentul software JNC (JAVA & .NET client) 
este compatibil cu cele mai recente versiuni 
de sisteme de operare Windows®, distribuţii 
obişnuite Linux şi sisteme de operare Mac OS 
X®. Software-ul JNC poate fi descărcat gratuit 
de pe site-ul web SOCOMEC.

Soluţii de reţea (shutdown prin intermediul reţelei)

În cazul instalaţiilor care utilizează sisteme 
UPS diferite, administratorul de reţea (sau 
administratorul de sistem) poate solicita o 
vizualizare simultană a tuturor sistemelor 
UPS de la o singură consolă. În general, 
dispozitivele sunt monitorizate cu soluţii BMS 
(Building Management Systems - sisteme 
de management al clădirilor) prin protocol de 
comunicaţie JBUS/MODBUS sau cu soluţii 
NMS (Network Management Systems - 
Sisteme de management al reţelelor) prin 
protocol SNMP pentru schimb de date. 
În medii industriale este de asemenea 
uzuală folosirea protocolului PROFIBUS sau 
PROFINET pentru comunicaţia cu sisteme 
centralizate de control şi automatizare. Aceste 
protocoale sunt compatibile cu produsele 
SOCOMEC şi de aceea pot fi interfaţate cu 
programe de monitorizare.

Soluţie de supraveghere centralizată

Supravegherea centrală a UPS-urilor REMOTE VIEW
În plus faţă de aceste protocoale, o altă soluţie 
SOCOMEC de monitorizare este REMOTE 
VIEW, un program de monitorizare centralizată 
pentru sisteme UPS într-o reţea Ethernet, mai 
simplu şi mai puţin costisitor decât platformele 
complexe NMS.
REMOTE VIEW este o aplicaţie capabilă 
a monitoriza simultan până la 1.024 de 
dispozitive echipate cu card sau box NET 
VISION prin intermediul reţelei Ethernet. 
Utilizatorilor li se oferă o vizualizare 
arborescentă (structura ierarhiei poate avea 
până la 8 niveluri) şi o vizualizare tip listă. 
Atunci când este declanşată o alarmă la 
un UPS monitorizat (eveniment de tip trap 
SNMP), pictograma ce reprezintă UPS-ul îşi 
va modifica culoarea în funcţie de nivelul de 
severitate, trimiţând un e-mail la câteva adrese 

care au fost stabilite în fereastra de dialog 
pentru configurarea programului. 
Dacă programul rulează în fundal, apare un 
mesaj pop-up. Tensiunile de intrare şi de 
ieşire, capacitatea bateriei şi procentul de 
încărcare sunt monitorizate în mod continuu 
de programul REMOTE VIEW. Tehnicienii 
însărcinaţi cu supravegherea instalaţiei pot 
monitoriza toate UPS-urile în aceeaşi fereastră 
a programului.
REMOTE VIEW rulează pe Windows® 
2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7 cu drepturi 
de administrator. Software-ul REMOTE 
VIEW poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
web SOCOMEC.
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Interfaţa cu contacte de releu permite 
controlul a până la trei intrări digitale şi patru 
ieşiri pentru prelucrarea informaţiilor:
•  3 intrări izolate (contacte externe):

-  dispozitive de oprire de urgenţă 
(emergency stop devices - ESD),

- funcţionare cu grup electrogen,
- starea protecţiei bateriei.

•  4 ieşiri cu contacte comutatoare:
- alarmă generală,
- funcţionare pe baterii,
- funcţionare pe bypass,
- solicitare de mentenanţă preventivă.

Acestea sunt complet configurabile. În funcţie 
de gamă, se pot monta în UPS mai multe 
plăci ADC.

Interfaţă cu contacte de releu libere de potenţial

Interfaţă MODBUS TCP

Interfaţa este conectată în mod direct 
la reţea prin conector RJ45 (conexiune 
Ethernet 10 / 100Mb).
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Câteva UPS-uri au RS232 şi/sau RS485 cu 
protocol JBUS/MODBUS încorporat.
Dacă UPS-ul are nevoie de un port RS485 
izolat, se poate utiliza o placă de interfaţă 
suplimentară.

•  Interfaţa cu conexiune serială face posibilă 
comunicaţia cu sisteme de management 
al clădirilor BMS (Building Management 
Systems) utilizând protocoale JBUS/MODBUS 
sau PROFIBUS/PROFINET (la cerere).

•  Toate informaţiile despre UPS pot fi 
accesate de la distanţă:
-  stare, măsurători (V, A, kVA, t°…), 

alarme, controale.

Interfaţă port serial
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Interfaţă BACnet/IP

Interfaţa este conectată în mod direct 
la reţea prin conector RJ45 (conexiune 
Ethernet de 10 / 100Mb).
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Virtualizarea serverelor, care face posibilă 
exploatarea avantajelor consolidării 
infrastructurii IT, devine din ce în ce mai larg 
răspândită. În consecinţă, managementul 
corect al maşinilor virtuale în cazul unei 
defecţiuni la sistemul de alimentare cu 
energie electrică este o cerinţă uzuală în 
continuă creştere. VIRTUAL JNC este soluţia 
SOCOMEC specială pentru sisteme virtuale. 
Realizează integral funcţia de shutdown 
a maşinilor virtuale, acţionând asupra 
serverului fizic astfel încât să oprească în mod 
corect toate maşinile virtuale ce rulează pe 
respectivul server.

Pe sistemele Virtual Environment este posibilă 
gestionarea comenzii de shutdown a maşinii 
virtuale (definind închiderea secvenţială sau 
eşalonată) şi a sistemelor cu mai mult de o 
gazdă (de asemenea într-o configuraţie cluster), 
într-un mod simplu şi eficient. VIRTUAL JNC 
este compatibil cu toate sistemele SOCOMEC 
UPS care fac managementul shutdown-ului 
prin LAN. VIRTUAL JNC este compatibil cu 
VMware vCenterTM / vSphere, MicrosoftTM 
HYPER-V şi Citrix XenServer.
VIRTUAL-JNC trebuie instalat pe o maşină 
virtuală Windows®. Software-ul VIRTUAL-JNC 
poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
web SOCOMEC.
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Soluţii pentru sisteme virtuale

Oprirea controlată a serverului de reţea este 
gestionată de „clientul de shutdown” care, 
instalat pe serverul distant, permite închiderea 
acestuia. JNC (JAVA & .NET Shutdown client) 
este un mic program software instalat pe 
calculatoarele ce trebuie închise.

Afişază starea UPS şi execută comanda de 
shutdown trimisă de interfaţa Ethernet a UPS-
ului, adică NET VISION. A fost dezvoltat de 
SOCOMEC pe o platformă JAVA şi .net. 

Agentul software JNC (JAVA & .NET client) 
este compatibil cu cele mai recente versiuni 
de sisteme de operare Windows®, distribuţii 
obişnuite Linux şi sisteme de operare Mac OS 
X®. Software-ul JNC poate fi descărcat gratuit 
de pe site-ul web SOCOMEC.

Soluţii de reţea (shutdown prin intermediul reţelei)

În cazul instalaţiilor care utilizează sisteme 
UPS diferite, administratorul de reţea (sau 
administratorul de sistem) poate solicita o 
vizualizare simultană a tuturor sistemelor 
UPS de la o singură consolă. În general, 
dispozitivele sunt monitorizate cu soluţii BMS 
(Building Management Systems - sisteme 
de management al clădirilor) prin protocol de 
comunicaţie JBUS/MODBUS sau cu soluţii 
NMS (Network Management Systems - 
Sisteme de management al reţelelor) prin 
protocol SNMP pentru schimb de date. 
În medii industriale este de asemenea 
uzuală folosirea protocolului PROFIBUS sau 
PROFINET pentru comunicaţia cu sisteme 
centralizate de control şi automatizare. Aceste 
protocoale sunt compatibile cu produsele 
SOCOMEC şi de aceea pot fi interfaţate cu 
programe de monitorizare.

Soluţie de supraveghere centralizată

Supravegherea centrală a UPS-urilor REMOTE VIEW
În plus faţă de aceste protocoale, o altă soluţie 
SOCOMEC de monitorizare este REMOTE 
VIEW, un program de monitorizare centralizată 
pentru sisteme UPS într-o reţea Ethernet, mai 
simplu şi mai puţin costisitor decât platformele 
complexe NMS.
REMOTE VIEW este o aplicaţie capabilă 
a monitoriza simultan până la 1.024 de 
dispozitive echipate cu card sau box NET 
VISION prin intermediul reţelei Ethernet. 
Utilizatorilor li se oferă o vizualizare 
arborescentă (structura ierarhiei poate avea 
până la 8 niveluri) şi o vizualizare tip listă. 
Atunci când este declanşată o alarmă la 
un UPS monitorizat (eveniment de tip trap 
SNMP), pictograma ce reprezintă UPS-ul îşi 
va modifica culoarea în funcţie de nivelul de 
severitate, trimiţând un e-mail la câteva adrese 

care au fost stabilite în fereastra de dialog 
pentru configurarea programului. 
Dacă programul rulează în fundal, apare un 
mesaj pop-up. Tensiunile de intrare şi de 
ieşire, capacitatea bateriei şi procentul de 
încărcare sunt monitorizate în mod continuu 
de programul REMOTE VIEW. Tehnicienii 
însărcinaţi cu supravegherea instalaţiei pot 
monitoriza toate UPS-urile în aceeaşi fereastră 
a programului.
REMOTE VIEW rulează pe Windows® 
2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7 cu drepturi 
de administrator. Software-ul REMOTE 
VIEW poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
web SOCOMEC.
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Interfaţa cu contacte de releu permite 
controlul a până la trei intrări digitale şi patru 
ieşiri pentru prelucrarea informaţiilor:
•  3 intrări izolate (contacte externe):

-  dispozitive de oprire de urgenţă 
(emergency stop devices - ESD),

- funcţionare cu grup electrogen,
- starea protecţiei bateriei.

•  4 ieşiri cu contacte comutatoare:
- alarmă generală,
- funcţionare pe baterii,
- funcţionare pe bypass,
- solicitare de mentenanţă preventivă.

Acestea sunt complet configurabile. În funcţie 
de gamă, se pot monta în UPS mai multe 
plăci ADC.

Interfaţă cu contacte de releu libere de potenţial

Interfaţă MODBUS TCP

Interfaţa este conectată în mod direct 
la reţea prin conector RJ45 (conexiune 
Ethernet 10 / 100Mb).
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Câteva UPS-uri au RS232 şi/sau RS485 cu 
protocol JBUS/MODBUS încorporat.
Dacă UPS-ul are nevoie de un port RS485 
izolat, se poate utiliza o placă de interfaţă 
suplimentară.

•  Interfaţa cu conexiune serială face posibilă 
comunicaţia cu sisteme de management 
al clădirilor BMS (Building Management 
Systems) utilizând protocoale JBUS/MODBUS 
sau PROFIBUS/PROFINET (la cerere).

•  Toate informaţiile despre UPS pot fi 
accesate de la distanţă:
-  stare, măsurători (V, A, kVA, t°…), 

alarme, controale.

Interfaţă port serial
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Interfaţă BACnet/IP

Interfaţa este conectată în mod direct 
la reţea prin conector RJ45 (conexiune 
Ethernet de 10 / 100Mb).
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