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CRS354-48P-4S+2Q+RM

Pada buletin ini
membahas tentang

$ 899

Lihat online

Mendukung semua perangkat dengan performa terbaik – + switch 48 
port yang mengguncangkan setup apa pun, termasuk perangkat 40 
Gbps! 

Performa kelas atas dengan PoE-out untuk semua kebutuhan: port 10G 
lebih banyak dan bahkan port 40G, karena kecepatan itu penting

Switch hebat ini memiliki 48 x port 1G RJ45 dan 4 x port 10G SFP+. Terdapat juga 2 x port 40G QSFP+ 

untuk sambungan fiber sangat cepat atau terhubung dengan perangkat 40 Gbps. Semua 48 port 

menawarkan beragam opsi daya keluaran: PoE pasif, rendah voltase PoE, 802.3af/at (Tipe 1 “PoE” / Tipe 

2 “PoE+”) dengan deteksi otomatis, menjadikan switch ini solusi termudah untuk mendukung bahkan 

setup terbesar. Kami juga menyertakan catu daya besar yang memberikan daya 750 W – switch ini 

mendukung banyak perangkat. Terdapat braket khusus untuk memudahkan pengelolaan kabel.

Port 48 terbaik yang selama 
ini Anda nantikan – ini produk 
paling berharga dekade ini! 
Kini dengan PoE-out!

•  CRS354-48P-4S+2Q+RM   •  netPower 15FR   •  Konsep GPEN   •  Chateau CAT12  
•  Dapatkan pangkalan dasar InterCell LTE Anda sendiri   •  Smart Bench   •  jadwal MUM

CRS354-48P-4S+2Q+RM sangat fungsional, dan paling 

murah di pasaran – sangat cocok untuk setup profesional. 

Total sambungan non-blok sebesar 168 Gbps, kapasitas 

peralihan sebesar 336 Gbps dan laju forwarding mencapai 

sebesar 235 Mpps. 

Jika Anda mencari switch tunggal yang membuat setup jaringan lebih canggih dan memberi daya 

pada semua perangkat - ambil saja perangkat ini!  CRS354-48P-4S+2Q+RM yang baru merupakan 

solusi rackmount yang efektif dan adaptif untuk mengelola jaringan yang paling berat. Tidak seperti 

switch pada umumnya, produk kami dirancang dengan mempertimbangkan administrator sistem. 

https://mikrotik.com/product/crs354_48p_4s_2q_rm
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netPower 15FR Lihat online

$ 149

Dengan switch netPower 15FR Anda tidak lagi repot dengan basis 

GPON mahal dan splitter optik.  Switch ini bagian dari konsep GPEN 

– bertujuan untuk menawarkan kecepatan dan keserbagunaan 

jaringan fiber sambil memanfaatkan keunggulan Ethernet. Mudah 

untuk menerapkan cara murah bagi ISP memberikan layanan internet 

ke apartemen.

Terdapat dua port SFP untuk 

konektivitas fiber. Penerapan 

luar ruang memungkinkan Anda 

memasang switch di semua 

kondisi lingkungan – mulai dari 

loteng yang lembap hingga 

ruang elevator dan beragam 

tiang dengan penjepit selang.

netPower 15FR – biaya turun dan kecepatan naik!

netPower 15FR memiliki aliran tanpa blok sebesar 3.6 Gbps, 

kapasitas switch sebesar 7.2 Gbps dan laju forwarding sebesar 5.4 

Mpps.

Anda tidak perlu khawatir tentang opsi daya di loteng 
atau ruang utilitas – netPower 15FR memiliki 15 port 
balik PoE. Bergantung pada setup Anda, netPower 
dapat menarik daya yang dibutuhkan bahkan hanya 
dari satu klien! Port ethernet lain memiliki PoE-out – 
Anda dapat menggunakannya untuk memberi daya 
pada tautan seluruhnya seperti Antena Parabola 
Nirkabel atau kamera keamanan, misalnya. 

Switch 18 port luar ruang dengan 15 port balik PoE dan SFP
Hemat biaya, bukan hemat kecepatan – pilih GPEN daripada GPON!

https://mikrotik.com/product/crs318_1fi_15fr_2s_out


3Buletin #94 - Maret 2020

Buletin #94 | Maret 2020

Konsep GPEN (Jaringan Ethernet Pasif Gigabit)

Konsep MikroTik GPEN dapat menggantikan solusi GPON yang ada sekarang atau mendatang. 

Memiliki semua keunggulan GPON tetapi menggunakan solusi Ethernet yang terbukti, sederhana, 

dan tidak mahal.

GPEN tidak memerlukan peralatan GPON OLT mahal di ruang 
server, hanya port switch biasa!

Serupa dengan GPON, solusi GPEN mengharuskan klien menyediakan daya, tetapi alih-alih memberikan 

daya pada perangkat GPON ONT, daya akan digunakan untuk memanjangkan kabel Ethernet (dengan 

perangkat GPeR) dan memberikan daya pada perangkat netPower. Ini analog GPEN dari splitter optik 

pasif GPON – netPower menyediakan fungsi dan kemungkinan tambahan.

Manfaat terbaik dari teknologi ini – memberikan semua fleksibilitas dengan harga murah. Anda dapat 

menyambungkan netPower ke ruang server melalui Ethernet, Jaringan optik aktif atau gunakan untuk 

memberikan daya pada ujung jaringan nirkabel backbone point to point. GPEN –evolusi GPON di jalur 

yang benar!

1 2

3 4

1. GPEN11 atau GPEN21

2. GPeR

3. Wadah GPeR IP67

4. netPower 15FR

Lihat PDF

https://mikrotik.com/product/gpen11
https://mikrotik.com/product/gpen11
https://mikrotik.com/product/gper
https://mikrotik.com/product/gper_ip67_case
https://mikrotik.com/product/crs318_1fi_15fr_2s_out
http://mt.lv/GPENpdf
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Chateau CAT12 - inilah AP rumah paling 
canggih dengan dukungan LTE

Begini – sebagian besar titik akses standar tidak bisa memuaskan 

basis klien yang sangat beragam – titik akses tersebut kekurangan 

beberapa fitur, pengguna ingin kecepatan lebih dan gain lebih tinggi, 

harga terlalu mahal atau tampak aneh. Kami memutuskan mengambil 

semua aspek yang penting untuk sebagian besar pengguna umum 

dan menciptakan satu perangkat yang memuaskan mereka – yaitu 

MikroTik Chateau.

Nirkabel rantai ganda dual band 2.4/5 GHz akan 

menyelesaikan sebagian besar masalah gangguan 

pada lingkungan ramai. Misalnya, klien dapat 

menggunakan kanal 2.4 GHz secara simultan 

untuk semua perangkat seluler rumah tangga dan 

mencadangkan kanal 5 GHz untuk tugas yang rentan 

terhadap kehilangan paket – seperti streaming video 

kualitas tinggi. 

Sempurna untuk rumah yang sibukDirancang dengan 
mempertimbangkan keamanan

Nikmati semua keunggulan dari 
jaringan LTE kategori 12!

Tidak hanya perangkat lunak RouterOS 
kami dilengkapi dengan opsi keamanan 
yang kuat, kami juga fokus pada keamanan 
produksi. Tidak ada alih pekerjaan, setiap 
perangkat dirakit di perusahaan kami 
dan semua komponen berasal dari mitra 
yang terkemuka dan tepercaya – seperti 
Qualcomm. Kami bekerja sama dengan 
pembuat undang-undang di Eropa dan 
berupaya keras memastikan kepatuhan 
sepenuhnya terhadap semua kebijakan 
keselamatan yang diperlukan. MikroTik 
adalah kerja sama yang mulus jangka 
panjang tanpa kejutan. 

Adalah titik akses dual-band umum berkecepatan tinggi dengan CAT12 LTE – 
untuk internet sangat cepat, kapan saja, di mana saja. Tetapi LTE bukan satu-
satunya pilihan – Chateau juga memiliki 5 x port Gigabit Ethernet dan port 
USB ukuran penuh. 

Lihat online

$ 229

Jangkau kecepatan hingga 600 Mbps dengan 

agregasi penyedia internet, sebagaimana CAT12 

memungkinkan perangkat menggunakan tiga band 

sekaligus. Itu keunggulan yang besar ketika terdapat 

banyak pengguna LTE di area tersebut. Chateau 

LTE12 memberikan respons yang lebih baik dalam 

lingkungan sibuk dan efisiensi lebih tinggi untuk 

situasi sinyal lemah di daerah pedesaan. Bergantung 

pada penyedia layanan, kami telah membuktikan 

kecepatan internet naik di area pedesaan setelah 

beralih ke agregasi penyedia, sehingga tidak perlu 

menunggu perluasan jaringan kabel. 

Chateau memiliki 4 antena terpasang (kompatibel 
dengan 4x4 MIMO!) , tetapi Anda dapat menyambungkan 
2 antena eksternal LTE (tidak disertakan) untuk sinyal 
yang lebih kuat.

http://mt.lv/p/288
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Model Intercell 10 B38+B39 memungkinkan Anda
memperluas solusi LTE yang ada bahkan meluncurkan 
layanan operator LTE seluler tanpa pengeluaran seperti 
pada umumnya, persyaratan infrastruktur dan ukuran.

InterCell mendukung hingga 192 LTE pada masing-masing 

perangkat klien. Ini adalah solusi hemat biaya untuk ISP, operator 

seluler dan bisnis lainnya yang harus menyediakan konektivitas 

internet menggunakan standar LTE. 

Dapatkan pangkalan dasar 
LTE InterCell Anda sendiri!

Lihat online

$ 3500

Unit memiliki fitur seperti - 48 V daya telecom, port SFP, port Gigabit Ethernet, penangkal petir 

bawaan dan bahkan dukungan EPC, berfungsi sepenuhnya mandiri (tidak perlu inti jaringan sentral).

Pesan sekarang – selama persediaan masih ada, karena pasokan 
Intercell sangat terbatas!

Kompatibel sepenuhnya dengan

Alat wAP LTE Alat LtAP mini LTE

Alat SXT LTE Alat LHG LTE

Produk LTE

http://mt.lv/InterCell10
https://mikrotik.com/products/group/lte-products
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“Jadi, MikroTik apa yang Anda gunakan untuk bangku?”

Kita sedang hidup di masa depan, lalu untuk membuktikan sekali lagi kami ingin 
menunjukkan kepada Anda Strawberry Smart Bench yang dibuat oleh tim ahli 
ambisius di Beograd, Serbia. 

Alat tersebut terdiri atas bangku kayu dan struktur baja yang melapisinya, memberikan layanan dan 

fitur seperti: kualitas udara, suhu, kelembapan, tekanan udara dan pengukuran tingkat kebisingan, 

penghitung orang, 4G/LTE Wi-Fi hotspot dan pengisian daya batere – USB dan nirkabel. Saat ini, 

Anda dapat menjumpai Strawberry Smart Bench di lebih dari 25 kota di Eropa. 

Apa yang memberikan daya untuk jaringan bangku futuristik? Panel RBM33G dan modem R11e kami. 

Anda dapat membeli komponen untuk dirakit sendiri Solusi yang didukung MikroTik. 

https://mikrotik.com/products/group/routerboard
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Sesuai dengan komitmen kami guna memastikan keselamatan klien, mitra, staf, dan 
pengunjung acara MikroTik, kami tidak punya pilihan lain selain menunda acara – MUM 
EUROPE di Praha, Republik Cheska (Maret 26-27), MTCSA di Riga, Latvia (Maret 23-
24), Train the Trainer di Riga, Latvia (Maret 30 - April 2), dan makan malam distributor 
dan pelatih (Maret 26). MUM Amerika Serikat di Kansas City (April 15-16), MUM Meksiko 
di Cancun (April 20-21) dan Train the Trainer di Meksiko (April 22-24). 

Keputusan tersebut diambil dengan berat hati berdasarkan pertimbangan dari semua pihak 

yang terlibat, diputuskan setelah meninjau nasihat kesehatan dari para ahli kesehatan publik dan 

pencegahan penyakit.

Acara ini akan dijadwalkan ulang sesegera mungkin dengan pertimbangan keselamatan publik. 

Pembayaran untuk registrasi dapat digunakan untuk acara berikutnya atau dapat dikembalikan, 

mana saja yang Anda pilih. Terima kasih atas pengertian Anda.

Pertimbangan kami mencakup yang terinfeksi dengan wabah virus.

MikroTik

MUM EUROPE DAN ACARA 
MENDATANG LAINNYA - DITUNDA!
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Kenalkan staf MikroTik, pelatih tesertifikasi, distributor master dan insinyur jaringan 
terbaik. Saksikan demo teknologi terbaru dan dapatkan jawaban dari semua pertanyaan 
mengenai jaringan! 

Biaya masuk GRATIS. Tidak ada persyaratan kehadiran minimum, kami menyambut baik pengguna 

baru dan profesional. Persona yang memiliki semua tingkat keahlian akan merasakan manfaat MUM. 

Ada pertanyaan? Jangan ragu untuk menghubungi kami!

Acara MUM berikutnya pada 2020

Amerika Serikat, Kansas City
Ditunda

Meksiko, Cancun
Ditunda

Indonesia, Surabaya
15-16 Oktober, 2020

https://mum.mikrotik.com/2020/US/info
https://mum.mikrotik.com/2020/MX/info
https://mum.mikrotik.com/2020/ID/info/EN

