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• Produk seri LtAP baru
• wAP ac LTE
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LtAP baru tersebut adalah titik akses nirkabel ringkas dan tahan cuaca serta mendukung 4G (LTE) – 
ideal untuk penggunaan di jaringan lingkungan perkotaan yang sibuk atau daerah terpencil. Produk 
ini memiliki modem selular bawaan yang mendukung konektivitas 4G (LTE) – tidak perlu perangkat 
tambahan, dapat langsung digunakan. 

Kemampuan nirkabel sebesar 2.4 GHz 802.11b/g/n memberikan akses yang memadai ke jaringan LTE 
dari ponsel atau perangkat nirkabel lainnya dengan kecepatan unduh hingga 150 Mbps. Anda juga dapat 
menggunakan konektor Gigabit Ethernet LAN untuk perangkat berkabel. Terdapat beberapa opsi daya – 
konektor DC, PoE-in dan konektor untuk mobil.

Rangka kuat dan sangat tahan lama disertai alat tempel 
dinding yang cocok untuk semua kondisi: mulai dari 
transportasi umum, moko, atau logistik hingga musim 
dingin menggigil dan kawasan gurun yang berbadai. LtAP 
dapat bertahan pada suhu mulai dari -40 C° hingga +70 C°. 
Solusi ideal untuk melacak kendaraan secara langsung. 
Kami menyediakan contoh aplikasi pelacakan sederhana 
pada dokumentasi RouterOS yang bisa langsung Anda 
gunakan. LtAP memiliki 3 selot Mini SIM guna memudahkan 
manajemen roaming. Menghemat waktu dan uang Anda di 
seluruh dunia! 

Unit dilengkapi dengan selot miniPCIe, yang memberikan 
banyak opsi ekspansi. Misalnya, Anda dapat menginstal 
modem LTE kedua untuk menggandakan antarmuka 5 GHz 
guna memberikan kapasitas ganda 2.4 GHz / 5 GHz AP 
+ LTE. Satu selot miniPCIe tambahan sudah terisi dengan 
modem LTE. 

LtAP memiliki port serial RS232, yang memberikan akses 
konsol untuk debugging, ditambah USB ukuran normal 
untuk perangkat lain.

LtAP lebih dari sekadar titik akses– hal itu yang Anda 
butuhkan di mana pun.

Tersedia tiga model:

• Perangkat LtAP LTE (RBLtAP-2HnDΡ-LTE) dengan modem R11e-LTE untuk jalur internasional 1, 2, 3, 7, 8, 
20, 38 dan 40. 

• Perangkat LtAP 4G (RBLtAP-2HnDΡ-4G) dengan modem R11e-4G untuk jalur internasional / USA 3, 7, 
20, 31, 41n, 42 dan 43. 

• LtAP (RBLtAP-2HnD) tanpa kartu LTE.

Inilah LtAP – Titik akses 4G (LTE) intensitas tinggi yang dilengkapi GPS

Perangkat LtAP LTE Perangkat LtAP 4G LtAP

Mulai dari
$129

https://mikrotik.com/product/ltap_lte_kit
https://mikrotik.com/product/ltap_4g_kit
https://mikrotik.com/product/ltap
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wAP ac LTE – titik akses nirkabel dua jalur yang kuat dan serbaguna dengan dukungan LTE

Paket kecil dengan kemampuan besar – wAP ac LTE adalah titik akses rumah dua jalur yang sangat 
hemat biaya (2.4 / 5 GHz) berdasarkan karakteristik produk wAP tahan cuaca kami yang populer. Produk 
ini memiliki dua konektor Gigabit Ethernet – Anda dapat menggunakan perangkat sebagai router 
berkabel dengan cadangan LTE melalui selot SIM Mikro. Atau, Anda juga dapat menikmati pengalaman 
nirkabel di mana pun – baik dalam ruang maupun luar ruang.  wAP ac LTE dirancang untuk memberikan 
sambungan yang kuat dan andal pada setiap situasi dan kondisi cuaca. Produk ini dapat menahan cuaca 
mulai dari -30 C° hingga +60 C° dan dapat dipasang dengan mudah di dinding, langit-langit, atau tiang.

Jangan terkecoh dengan ukurannya yang kecil – 
perangkat ini dilengkapi dengan CPU empat inti 716 MHz 
CPU dan 128 MB RAM, yang mampu menangani beban 
data yang berat. Cakupan AP nirkabel rantai ganda 2.4 
GHz dan rantai ganda 5 GHz secara bersamaan akan 
menyelesaikan sebagian besar masalah gangguan pada 
lingkungan ramai. Misalnya, Anda dapat menggunakan 
kanal 2.4 GHz secara simultan untuk semua perangkat 
seluler rumah tangga dan mencadangkan kanal 5 GHz 
untuk tugas yang rentan terhadap kerugian paket – seperti 
streaming video kualitas tinggi.

Kinerja tinggi, terjangkau, sangat tahan lama, desain 
fungsional dan non-intrusif – wAP ac LTE akan 
memenuhi sebagian besar permintaan pengguna tanpa 
mengorbankan keunggulan lain. 

Tersedia tiga model:

• Perangkat wAP ac LTE (RBwAPGR-5HacD2HnDΡ-LTE) dengan modem R11e-LTE untuk jalur 
internasional 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 dan 40.

• Perangkat wAP ac 4G (RBwAPGR-5HacD2HnDΡ-4G) dengan modem R11e-4G untuk jalur internasional 
/ USA 3, 7, 20, 31, 41n, 42 dan 43.

• wAP R ac (RBwAPGR-5HacD2HnD) tanpa kartu LTE. 

Mulai dari
$129

Perangkat wAP ac LTE Perangkat wAP ac 4G

wAP R ac

https://mikrotik.com/product/wap_ac_lte_kit
https://mikrotik.com/product/wap_ac_4g_kit
https://mikrotik.com/product/wap_r_ac
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LHG 60G – unit titik ke multititik berkecepatan tinggi 60 GHz CPE, solusi ideal 
untuk spektrum nirkabel yang ramai
Tidak perlu berbagi frekuensi dengan tetangga dan kehilangan waktu yang berharga – LHG 60G 
menawarkan solusi sederhana dan efektif 60 GHz untuk sambungan nirkabel jika ruang nirkabel 2 GHz dan 
5 GHz ramai dan tidak andal. Sambungkan hingga delapan unit ini ke titik akses 60 GHz, seperti wAP60G 
AP atau wAP 60Gx3 AP, lalu nikmati sambungan lancar dengan kecepatan arus data hingga 2 Gbps.

Jarak efektif titik ke titik antar unit LHG 60G hingga 1500 
meter, titik ke multititik – hingga 800 meter. Desain grid 
memastikan perlindungan terhadap angin, dapat menahan 
suhu mulai dari -40 C° hingga +70 C°. Elemen antena sudah 
tertanam di unit nirkabel – tidak ada penyusutan pada kabel. 

LHG 60G dilengkapi dengan alat bidik untuk memudahkan 
penyesuaian yang akurat dan bahan logam kuat dudukan 
LHG. Pesan sekarang dan lupakan tentang gangguan nirkabel! 

$149

Lihat online

Alat Bidik disertakan!

https://mikrotik.com/product/lhg_mount
https://mikrotik.com/product/lhg_mount
https://mikrotik.com/product/lhg_60g
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Gigabit Passive Ethernet Repeater (GPeR) - cara terbaik memperluas jaringan 
Ethernet pada titik paling sulit
GPeR adalah bagian dari konsep baru kami untuk 
mengganti Jaringan Optik Pasif yang mendukung Gigabita 
dengan solusi Ethernet yang kuat. Produk ini lebih murah 
dan lebih mudah dipakai! 

Unit GPeR memungkinkan untuk memerluas kabel Ethernet 
dengan hop tambahan (< 100 – 150 m ke perangkat 
jaringan reguler, hingga 210 m ke unit GPeR lainnya) hingga 
1,500 m. Panjang maksimum kabel Ethernet CAT6 antara 
GPeR dan catu daya/router hingga 100 m. Jarak maksimum 
kabel Ethernet CAT6 antara dua perangkat GPeR hingga 
210 m. Kabel berkualitas lebih tinggi memungkinkan 
jangkauan dapat lebih jauh.

Berguna terutama untuk gedung perkantoran tinggi, gedung apartemen dan ruang kerja bersama 
dengan banyak lantai dan sekat, yang mana menempatkan kabel Ethernet atau fiber yang sangat 
panjang sulit diterapkan. GPeR adalah produk dengan fungsi yang utama – tidak ada yang berlebihan. 

$16

Lihat online

Perangkat 1
Injektor PoE

Hingga 7 GPeRs
hingga 210 m antar perangkat

hingga 210 m

Perangkat 2, PoE-in*Perangkat 1
Injektor PoE

Perangkat 1
Injektor PoE

Perangkat 1
Injektor PoE

Perangkat 2, PoE-in*

Perangkat 2, PoE-in*

Perangkat 2, PoE-in*

100 m (150 m)100 m (150 m)

100 m (150 m) 100 m (150 m)

100 m (150 m) 100 m (150 m)

100 m (150 m)

https://mikrotik.com/product/gper
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Produk MikroTik LoRa baru – Internet untuk segala belum pernah seterjangkau 
saat ini
Kami memiliki kabar baik musim panas ini – atas banyaknya permintaan, MikroTik meluncurkan produk 
LoRa baru yang kuat dengan harga yang lebih murah daripada estimasi Anda.

R11e-LoRa8EU – Kartu Gerbang konsentrator LoRaWAN 
pada platform miniPCIe berbasis chipset Semtech SX1301. 
Produk ini memungkinkan sambungan LoRaWAN untuk 
produk MikroTik yang memiliki selot miniPCIe dengan saluran 
tersambung USB.

Dengan dukungan 8 kanal yang berbeda pada jalur 868EU, 
fitur Listen Before Talk (LBT) dan Pindai spektral pada produk 
ini membuat Anda kagum dengan harga – di bawah $100. 
Output maks. TX power – 16 dBm, tingkat sensitivitas 
maks sebesar SF12 - 134 dBm.

wAP LoRa8 kit – solusi tidak umum untuk menggunakan 
gerbang LoRaWAN. Perangkat ini berisi perangkat wAP 
2nD dengan antarmuka 2.4 GHz WLAN dan konektor 
Ethernet yang dapat digunakan sebagai sambungan 
backend dan penerus paket UDP bawaan ke server 
publik atau pribadi LoRa. Anda dapat menambahkan 
antena eksternal (lihat berikut) atau gunakan antena 
internal 2.5 dBi. Sekali lagi, harganya benar-benar 
terjangkau – kurang dari $200!

Perangkat Antena LoRa dengan antena 6.5 dBi Omni untuk 824 - 960 MHz, kabel SMA 1 meter 
dan penahan mekanis untuk memudahkan dan mempercepat pemasangan vertikal – ketika Anda 
membutuhkan jangkauan jaringan yang lebih luas.

Produk ini siap bekerja sama dengan ‘Jaringan Internet Segala’ - infrastruktur open-source terkenal yang 
memberikan jangkauan jaringan LoRaWAN dan memiliki ribuan aplikasi guna memenuhi kebutuhan 
Anda. Jaringan Internet Segala membantu Anda memulai Internet untuk segala dalam sehari. Pelacakan 
ternak, irigasi dan termostat pintar, pengukuran pintar, dll – kemungkinan tanpa batas. Penyiapan sangat 
sederhana, setiap orang dapat mulai dengan sangat cepat. Dengan layanan yang didukung SLA oleh 
‘Industri Segala’, Anda lebih mudah menerapkan solusi LoRaWAN yang aman dan dapat diukur skalanya. 
Terdapat komunitas global pengembang, pebisnis, dan penghobi – Anda tidak akan terkucilkan dengan 
pertanyaan dan gagasan mengenai jaringan LoRaWAN. Tidak perlu mulai dari awal lagi – gabung 
Jaringan Internet Segala guna menghemat waktu dan energi dengan solusi cerdas! 

Dengan jajaran produk ini, kami bertujuan memberikan solusi LoRa yang paling terjangkau tanpa 
mengurangi kualitas atau kinerja.

Kami akan segera berikan informasi lebih lanjut, pastikan untuk berlangganan buletin kami lalu ikuti kami 
di Facebook! 

https://www.thethingsnetwork.org/
https://www.thethingsindustries.com/
https://mikrotik.com/notifications
https://www.facebook.com/mikrotik
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Wi-Fi di Gunung Everest
Apa yang pendaki rindukan saat perjalanan? 
Makanan, oksigen, panas? Sebagian besar 
pendaki menjawab teman dan keluarga. Itulah 
sebabnya kami senang saat perangkat kami 
sebagai bagian dari kisah sukses “Tautan Everest” 
– alternatif yang andal dan dapat diakses untuk 
komunikasi satelit pada pos pendakian Everest. 
Mereka menyediakan ~30 modem lokal Wi-Fi 
bagi ekspedisi, sistem mereka dapat menyalurkan 
sekitar ~50 megabita per detik. Sebagian besar 
pendaki menggunakan sambungan ini untuk 
berbicara kepada yang tersayang.   

Sejak cerita ini ditampilkan oleh National 
Geographic, banyak orang menanyakan – penyiapan apa yang sebaiknya kami lakukan untuk lingkungan 
ekstrem? 

Meskipun opsinya sangat banyak, sebaiknya gunakan beberapa perangkat yang kuat dan hemat biaya 
berupa perangkat SXT 2 CPE, router NetMetal 5 triple, antena mANT30 dan mANTBox 15s. Penyiapan 
secara luas ini mudah dipertahankan dan bertahan lama. Router NetMetal kokoh dan mudah digunakan: 
dapat dibuka dan ditutup dengan satu tangan, yang mungkin berguna di pegunungan. 

Jika Anda memiliki penyetelan MikroTik – silakan berbagi dengan kami! 

(c) Freddie Wilkinson, National Geographic

Pos Pendakian

Gunung Everest

https://mikrotik.com/product/RBSXTG-2HnDr2-168
https://mikrotik.com/product/RB922UAGS-5HPacT-NM
https://mikrotik.com/product/MTAD-5G-30D3
https://mikrotik.com/product/RB921GS-5HPacD-15S
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Acara MUM berikutnya pada 2019 

Perkenalkan 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 dari semua tingkat keahlian akan merasakan manfaat MUM.  Ada pertanyaan? 
Jangan ragu untuk menghubungi kami! 

Moscow, Rusia, 06 - 07 SeptemberBogota, Kolombia, 9 Agustus Quito, Ekuador, 12 Agustus Chisinau, Moldova, 10 September

Shenzhen, Tiongkok, 
19 Oktober

Kuta, Bali, Indonesia, 
24 - 25 Oktober

Foz do Iguaçu, Brasil, 
28 - 29 November

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
03 Desember

Lisbon, Portugal, 20 September

Markham, Toronto, Kanada,
24 September

MikroTik pergi ke luar angkasa
Kami merancang perangkat untuk bertahan 
di setiap kondisi lingkungan, tetapi seri Metal 
kami terpasang pada perangkat radio pada 
mekanisme pengangkatan roket SpaceX Falcon 
– itu pengalaman yang tidak bisa dibayangkan. 
Siapa tahu – mungkin suatu saat akan ada jaringan 
distributor MikroTik di planet Mars?

Jika Anda mencari perangkat nirkabel luar ruang 
yang kuat dengan ketahanan luar biasa, kami 
rekomendasikan Metal 52 ac. Produk tersebut 
memiliki konektor Gigabit Ethernet dan jalur 
nirkabel yang dapat dipilih (2.4 GHz atau 5 GHz, 
hingga kanal lebar 80 MHz). 

Produk tersebut tersegel rapat, bahan logam 
standar industri, daya output sangat tinggi dan 
kemampuan adaptasi yang akan berguna pada berbagai situasi. Metal disertai dengan lisensi perangkat 
lunak AP, untuk membuat tautan antar titik nirkabel atau sebagai CPE – apa pun yang Anda pilih! 

Kami mendoakan yang terbaik bagi Elon Musk dan tim teknisi mereka di balik proyek SpaceX pada 
peluncuran berikutnya! 

(c) Pauline Acalin (Teslarati)

https://mum.mikrotik.com/2019/RUM/info/EN
https://mum.mikrotik.com/2019/CO/info/EN
https://mum.mikrotik.com/2019/EC/info/EN
https://mikrotik.com/product/wap_ac_lte_kit
https://mikrotik.com/product/wap_ac_4g_kit
https://mum.mikrotik.com/2019/ID/info/EN
https://mum.mikrotik.com/2019/BR/info/EN
https://mum.mikrotik.com/2019/BO/info/EN
https://mum.mikrotik.com/2019/PT/info/EN
https://mum.mikrotik.com/2019/CA/info/EN
https://mikrotik.com/product/RBMetalG-52SHPacn

