Super Vectoring 35B

Super Vectoring 35B
Super Vectoring 35B, ook wel Vplus genoemd, is een technologie die het mogelijk maakt
hogere snelheden te bereiken over de bestaande koper infrastructuur. Deze technologie
maakt gebruik van een groter frequentiebereik, waardoor snelheden van 300Mbps
downstream en 100Mbps upstream behaald kunnen worden. De Vigor 165 is het eerste
model van DrayTek welke super vectoring ondersteunt.
Voor het configureren van Super Vectoring zijn naast de standaard internet access
instellingen geen overige instellingen van belang. Wanneer de Super Vectoring lijn is
aangesloten op de Vigor 165 kunt u bij de Online Status controleren of de VDSL lijn
intraint op een 35B profiel. De Up Speed en Down Speed geven de maximale snelheid
aan van de Super Vectoring verbinding.
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Controleren van de DSL status
Bij Diagnostics > DSL Status kunt u de lijn statistieken terug vinden van uw verbinding.
Hier is ondermeer de Actual en Attainable Rate te zien. De Actual Rate is de snelheid
waarop de DrayTek intraint, de Attainable Rate is de snelheid die theoretisch behaalt kan
worden. De verbinding in onderstaand voorbeeld zal een snelheid van +- 217/33Mbps
aan kunnen, uiteraard kan deze waarde in een praktijk omgeving afwijken.
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Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting
gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.
Copyright verklaring
© 2020 DrayTek
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit
deze uitgave.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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