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CRS326-24S+2Q+RM

Jika Anda bekerja dengan jumlah data yang sangat banyak – seperti menyediakan akses internet atau menjaga 

pusat data yang sangat besar – ini adalah peningkatan yang sempurna untuk konfigurasi Anda. 

CRS326-24S+2Q+RM merupakan produk pertama kami dengan port QSFP+ 40 Gbps untuk koneksi serat yang 

stabil dan luar biasa cepat.

Secara keseluruhan, ini memiliki dua port QSFP+ 40 Gbps dan dua puluh empat port SFP+ 10 Gbps, yang 

memberikan total throughput tanpa pemblokiran 320 Gbps dan kapasitas pengalihan 640 Gbps dengan kecepatan 

penerusan 252 Mpps dengan sebagian besar paket.

CRS326-24S+2Q+RM mudah dikelola – perangkat ini memiliki port USB ukuran penuh untuk konfigurasi dan dua 

power supply untuk jaga-jaga – tak ada lagi downtime yang tak diharapkan, klien dan kolega Anda pasti senang! 

Anda dapat memilih antara RouterOS legendaris berfitur lengkap untuk booting atau SwOS yang lebih sederhana 

tetapi masih dahsyat. Jika Anda ingin punya kemampuan untuk menggunakan routing dan fitur Layer 3 lainnya di 

CRS, gunakan RouterOS.

Perangkat ini sangat tepat untuk jaringan baru atau lama – kami sudah 

mengembangkan berbagai aksesori yang akan membantu Anda 

memaksimalkan potensi switch ini dalam konfigurasi apa pun. 

CRS326-24S+2Q+RM – pilihan profesional!

• Switch baru menarik
• Aksesori QSFP
• LHG XL 52 ac

• PWR-LINE PRO
• quickMOUNT-X
• aringan seluler 5G

• Lifehacks
• Supercar dengan AI
• MUM mendatang

Switch kami yang tercepat untuk konfigurasi paling berat

Lihat online

https://mikrotik.com/product/crs326_24s_2q_rm
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Aksesori QSFP 40G

Modul optik ini menawarkan 4 saluran dupleks penuh independen dengan laju hingga 10 Gbps per bandwidth 

saluran dan bandwidth keseluruhan 40 Gbps.

Modul ini bisa memberikan koneksi lebih dari 100 m pada OM3 Multimode Fiber (MMF) dan 150 m pada OM4 MMF.

Modul ini memiliki fungsi diagnostik internal, termasuk pemantauan daya optik, dan akan berfungsi lancar di 

lingkungan hingga 70° C.

Kami menyarankan agar menggunakan aksesori QSFP 40G ini dengan CRS326-24S+2Q+RM, tapi aksesori ini juga 

kompatibel dengan switch dan router QSFP 40G dari produsen lainnya.

Q+85MP01D – modul QSFP+ optik 40 Gbps 850nm

Lihat online

Lihat online

Sambungkan dua switch CRS326-24S+2Q+RM tanpa repot

– kabel ini punya modul QSFP+ terpadu, colokkan dan nikmati 

kecepatannya! Kabel ini punya panjang 1 meter dan cukup 

fleksibel – perangkat Anda tidak harus saling tumpang tindih.

Q+DA0001 – kabel QSFP+ langsung sambung 40 Gbps

https://mikrotik.com/product/q_85mp01d
https://mikrotik.com/product/q_da0001
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Kabel ini memungkinkan Anda menikmati semua manfaat 

switch baru kam dengan port 40 Gbps tanpa meningkatkan 

seluruh konfigurasi jaringan. Anda dapat menyambungkan 

CRS326-24S+2Q+RM ke 4 perangkat SFP+ 10G lainnya 

dalam sekejap, karena modul QSFP+ dan SFP+ sudah 

terintegrasi. Kabel ini punya panjang 3 meter yang seharusnya 

cukup untuk sebagian besar konfigurasi.

Q+BC0003-S+ – kabel breakout 40 Gbps QSFP+ ke 4x10G SFP+

Lihat online

Lihat online

LHG XL 52 ac

Perlu koneksi jarak jauh yang andal dan kuat yang tidak pernah macet? LHG XL 52 ac yang baru akan menghadirkan 

kelancaran tersebut dengan kemampuan dual-bandnya. Anda dapat mengonfigurasi saluran 5 Ghz sebagai saluran 

utama dengan kecepatan hingga 600 Mbps dan menggunakan saluran 2,4 GHz sebagai koneksi cadangan otomatis 

dengan kecepatan hingga 260 Mbps atau gunakan kedua koneksi pada waktu bersamaan untuk keseimbangan 

pemuatan (load).

Antena 2,4 Ghz 27 dBi 5 GHz / 18 dBi akan menghadirkan 

koneksi dengan jarak sambungan hingga 40 km lebih. Desain kisi 

memastikan adanya perlindungan dari angin, bisa tahan terhadap 

suhu dari -40° C hingga +70° C. Elemen antena ditanamkan ke 

dalam unit nirkabel – tak perlu rugi beli kabel. Perangkat ini 

dapat menangani pemuatan (load) terberat berkat CPU quad-

core dan RAM 256MB yang mengesankan. Memiliki port Gigabit 

Ethernet, port SFP, dan sesuai dengan 802.3af/ – Anda dapat 

menggunakannya dengan switch pintar!

Jangan biarkan jarak membatasi konektivitas Anda – pilih 

LHG XL 52ac, solusi sempurna untuk daerah pedesaan, 

pertanian, dan taman luas!

Backbone/CPE dual-band yang sangat dahsyat untuk koneksi jarak jauh tanpa downtime

https://mikrotik.com/product/q_bc0003_s
https://mikrotik.com/product/lhg_xl_52_ac
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CRS312-4C+8XG-RM

Hilangkan keruwetan dalam pengaturan jaringan Anda – saatnya meningkatkan ke switch 1 Gigabit tersebut ke 

sesuatu yang benar-benar dahsyat dan nikmati kecepatan nyata. Memperkenalkan CRS312-4C+8XG-RM – produk 

pertama kami dengan port Ethernet 10G RJ45. Selain itu, produk ini memiliki 4 x port combo 10G: gunakan untuk 

Ethernet 10G RJ45 atau 10G SFP+, ketika Anda memerlukan koneksi serat tambahan. Port combo dapat digunakan 

bersama dengan 8 port Ethernet 10G RJ45 biasa sepanjang waktu. Port ini juga dapat dipilih melalui perangkat lunak, 

sehingga Anda dapat menggunakan scripting RouterOS, untuk menentukan port combo mana yang aktif.

Switch masa depan: produk MikroTik pertama dengan port Ethernet 10G RJ45 dan SFP+

Perangkat ini merupakan solusi praktis bagi mereka yang mengerjakan file data besar dan memerlukan koneksi 

cepat andal 24/7: produksi multimedia, penelitian ilmiah, pengembangan game, analisis data besar, dan lainnya. 

CRS312-4C+8XG-RM memiliki dua power supply untuk jaga-jaga – tak ada downtime tak terduga ketika tenggat 

semakin mendekat. Perangkat ini memiliki USB ukuran penuh, port konsol untuk konfigurasi, dan casing dudukan rak 

1U – cocok semua rak standar.

Anda dapat memilih antara RouterOS legendaris berfitur lengkap untuk booting atau SwOS yang lebih sederhana 

tetapi masih dahsyat. Jika Anda ingin punya kemampuan untuk menggunakan routing dan fitur Layer 3 lainnya di 

CRS, gunakan RouterOS.

Switch memiliki total throughput tanpa pemblokiran luar biasa sebesar 120 

Gbps, kapasitas peralihan 240 Gbps, dan kecepatan penerusan 178 Mpps. 

CRS312-4C+8XG-RM – dibuat bagi profesional, bagus untuk semuanya!

Lihat online

https://mikrotik.com/product/crs312_4c_8xg_rm
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PWR-LINE PRO (PL7510Gi) merupakan aksesori pintar untuk jaringan di tempat-tempat yang tidak dijangkau sinyal 

atau kabel. Biasanya data yang dikirim melalui kabel listrik terbatas pada 100 Mbps, tetapi dengan PWR-LINE PRO, 

Anda dapat mencapai kecepatan hingga 600 Mbps!

Cukup colokkan perangkat ini langsung ke salah satu port LAN dari router MikroTik dan tambahkan perangkat lain ke 

tempat lain di lokasi Anda. Semua perangkat akan terhubung lancar melalui kabel listrik – sekarang Anda memiliki 

koneksi jaringan yang sangat stabil di tempat yang rumit tersebut di mana pengelolaan kabel akan menjengkelkan! 

Anda dapat memasang hingga delapan perangkat PWR-LINE untuk membangun jaringan Anda.

Produk ini berfungsi optimal dengan produk seri 

PL75xx, tetapi juga masih kompatibel dengan PL64xx 

dan PL74xx. PWR-LINE PRO – Jangan biarkan kabel 

membatasi Anda!

Lihat online

PWR-LINE PRO

Kompatibel dengan

perangkat MikroTik lainnya!

https://mikrotik.com/product/pl7510gi
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Lihat online

quickMOUNT-X – poros tambahan untuk perangkat 
SXTsq yang dipasang di tiang
Belum lama ini, kami telah melihat permintaan akan opsi pemasangan 

tiang tambahan untuk perangkat SXTsq populer kami. Anda minta – kami 

berikan! Adaptor QM-X yang baru memungkinkan pengaturan vertikal dan 

horizontal di tiang.

Perangkat ini ringan, mudah digunakan, sangat awet, dan tanpa ada 

bagian-bagian kecil yang dapat patah. Ayo ambil sekarang dengan harga 

secangkir kopi dan nikmati pemasangan perangkat SXTsq yang mudah 

sekali!

Kami dengan bangga ingin mengumumkan keberhasilan peluncuran jaringan seluler 5G pertama di Latvia yang 

bekerja sama dengan operator jaringan seluler setempat LMT. Kerja sama dua visioner teknologi ini merupakan 

langkah besar untuk pengembangan solusi Internet of Things generasi berikutnya, yang menghadirkan kecepatan 

dan kekuatan yang diperlukan untuk kecerdasan buatan (AI) dan memberikan pengoperasian jarak jauh yang benar 

stabil dan aman.

Kami saat ini sedang mengembangkan solusi 

jaringan 5G yang unik, termasuk router nirkabel 5G 

kelas industri, serta router luar ruangan yang tahan 

cuaca berdasarkan pada bentuk wAP yang Anda 

semua kenal dan cintai.

Akan ada berita menarik lagi nantinya, terus ikuti 

perkembangannya karena MikroTik sedang bekerja 

keras untuk menghadirkan solusi 5G yang aman, 

cepat, dan terjangkau ke seluruh dunia!

Jaringan seluler 5G

https://mikrotik.com/product/qm_x
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Banyak admin suka membawa di hAP mini ransel mereka – hanya untuk jaga-jaga. Tetapi belum lama ini, Mike 

Pennacchi dari Seattle menunjukkan perangkat dahsyat yang sangat ringan – kombinasi hAP ac2 dan baterai 12 V 

portabel. Dalam kasus ini, perangkat tersebut digunakan untuk menyediakan saluran VPN aman dari Wi-Fi publik 

kembali ke kantor. Sederhana dan cerdas!

hAP ac2 benar-benar alat praktis dalam 

berbagai situasi: dua gelombang 2,4 / 5 GHz 

dengan koneksi Gigabit, port USB untuk 

penyimpanan eksternal atau modem 4G/LTE, 

dapat diberi daya dengan PoE pasif, mudah 

dipasang, mendukung enkripsi Perangkat Keras 

IPsec. Terobosan hebat dalam routing di dunia, 

bukan?

Ceritakan kepada kami pengaturan dan trik terbaik Anda di Facebook atau Twitter kami!

Ketika kami bilang hAP ac kami benar-benar merupakan titik akses universal, kami SUNGGUH-SUNGGUH soal itu. Itu 

dapat ditemukan dalam konfigurasi yang tak terbayangkan.

Ini beritanya: kecerdasan buatan mengendalikan supercar dalam kompetisi gila di seluruh dunia. Kompetisi ini 

disebut Roborace – proyek yang dikelola oleh juara Formula E, Lucas Di Grassi. Mereka ingin mempercepat 

pengembangan perangkat lunak otonom (mobil tanpa sopir).

Kami sungguh senang dapat melihat peralatan 

kami sebagian bagian dari proyek berdaya 

cipta tersebut dan mendoakan yang terbaik 

untuk para tim yang luar biasa di Roborace!

NB: Jika Anda juga mencari titik akses triple-

chain dua gelombang 2,4 / 5 GHz dengan 

port Gigabit, PoE keluar dan port USB untuk 

penyimpanan ekstra atau modem 4G – pastikan 

untuk memeriksa perangkat kami hAP ac! 

Trik jitu MikroTik bulan ini

Kecerdasan buatan dan kecepatan nyata

https://mikrotik.com/product/RB931-2nD
https://mikrotik.com/product/hap_ac2
https://www.facebook.com/mikrotik
https://twitter.com/mikrotik_com
https://mikrotik.com/product/RB962UiGS-5HacT2HnT
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Ayo temui staf, pelatih bersertifikat, distributor utama, dan insinyur jaringan terbaik dari MikroTik. Saksikan demo 

teknologi terbaru dan dapatkan jawaban atas semua pertanyaan Anda tentang jaringan!

Pendaftarannya GRATIS. Tidak ada persyaratan kehadiran minimum, kami menyambut pengguna pemula dan para 

profesional berpengalaman. Orang-orang dengan segala kemampuan akan menemukan sesuatu yang bermanfaat di 

MUM. Ada pertanyaan? Jangan ragu menghubungi kami!

Acara MUM mendatang tahun 2019

Moskow, Rusia, 06 - 07 September Chisinau, Moldova, 10 September Shenzhen, Tiongkok, 19 Oktober 

Kuta, Bali, Indonesia, 24 - 25 Oktober Foz do IguaĆ§u, Brasil, 28 - 29 
November

anta Cruz de la Sierra, Bolivia, 03 
Desember 

Lisbon, Portugal, 20 September Markham, Toronto, Canada, 24 
September 

https://mum.mikrotik.com/2019/RUM/info/EN
https://mum.mikrotik.com/2019/MD/info/EN
https://mum.mikrotik.com/2019/CN/info/EN
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

