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Routed IPTV
Bij een Routed IPTV methode zorgt de DrayTek modem/router ervoor dat de Setup Boxen een
verbinding kunnen maken met het IPTV Platform van uw provider. Hierbij maken de decoders (Setup
boxen) deel uit van het thuisnetwerk zoals de Computers/Wireless apparaten dat ook doen. Dit in
tegenstelling tot Bridged IPTV ( zie handleiding op www.draytek.nl ) waarbij het internet en IPTV
verkeer gescheiden zal worden.
De DrayTek modem/router zorgt ervoor dat wanneer het internet benaderd moeten worden dit over
de (standaard) Gateway wordt gestuurd. Voor het benaderen van het IPTV Platform zal een aparte
routering beschikbaar moeten zijn. Daarnaast zal de DrayTek ook als IGMP Proxy & IGMP Snooping
fungeren om de Setup boxen met het IPTV Platform te laten communiceren.
De reden dat providers (KPN) voor Routed IPTV kiezen is vanwege het ondersteunen van bepaalde
diensten zoals Netflix op de SetupBox.

We proberen aan de hand van de configuratie van KPN uit te leggen hou u de DrayTek dient te
configureren.
Bovendien zal deze configuratie alleen goed werken op DrayTek producten die Hardware
Acceleration op Multicast verkeer ondersteunen. De volgende DrayTek modellen ondersteunen dit:
Vigor 2133, Vigor 2762, Vigor 2862 en Vigor 2926.
Belangrijke instellingen:
- VLAN Tag:
- VLAN Tag:
- WAN DHCP Option 60:
- Policy Route:
- LAN DHCP
- IGMP Proxy/Snooping
- Hardware Acceleration

6 voor Internet ( Physical WAN )
4 voor IPTV ( Virtual WAN )
IPTV_RG voor het verkrijgen van een IP-adres aan de WAN. Als je dit
niet instelt dan krijg je GEEN IP-adres.
IP reeks 213.75.112.0 /21 over Virtual WAN (WAN5 )
Option 60: IPTV_RG
Inschakelen
Manual voor UDP sessie’s
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Routed IPTV WAN configuratie
U gaat in het menu van de DrayTek naar WAN >> General Setup. Hier zet u de VLAN TAG Insertion
bij Customer op Enable om vervolgens TAG Value 6 op te geven. De Priority kunt u op 0 laten staan.

Klik op OK om de instellingen op te slaan. Bij WAN >> Internet Access configureert u de WAN poort
als PPPoE.

Klik op OK om de instellingen op te slaan. Na deze aanpassing zal internet toegang mogelijk moeten
zijn op de Vigor.
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U gaat vervolgens naar WAN >> Multi-VLAN om hier kanaal 5 te configureren. Deze dient u in te
schakelen om vervolgens het volgende in te stellen:
WAN Type:

Deze dient u op Ethernet (WAN1 of WAN2) te zetten.
Afhankelijk van welke WAN poort er gebruikt wordt.
VLAN Tag:
Geef hier het VLAN ID voor IPTV op, bij KPN is dit VLAN ID 4.
Open WAN Interface fort his Channel: Zet deze op Enable en vink IPTV aan, zet de WAN Setup
vervolgens op Static or Dynamic IP.
WAN IP Network Settings:
Vink hier Obtain an IP Address Automatically aan.

Klik op OK om de instellingen op te slaan.
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Het is belangrijk dat u voor WAN 5 ( Virtual WAN) voor het verkrijgen van een IP-adres de Option 60
IPTV_RG instelt. Als dit niet is ingesteld krijgt u ook geen IP-adres op de WAN.
U gaat naar WAN >> Internet Acces en hier vindt u de knop DHCP Client Option

Zet hier een de vinkje bij Enable en voer hier het volgende in:
Interface:
WAN5
Option:
60
DataType:
ASCII Character
Data:
IPTV-RG
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Klik op Add om de regel toe te voegen aan de DHCP Option lijst.

Klik op OK om de instellingen op te slaan.
Controleer bij de Online Status >> Virtual WAN of er op de WAN5 interface een IP-adres wordt
verkregen. In onderstaand voorbeeld ziet u de WAN5 interface online waarbij deze een 10.0.0.68 IPadres heeft ontvangen.
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De WAN5 configuratie is afgerond, vervolgens kunt u onderstaande stappen volgen voor het
configureren van de LAN interface.

Routed IPTV LAN configuratie
Voor de LAN interface dient u ook een DHCP optie in te stellen. U gaat in het DrayTek menu naar LAN
> General Setup en klikt hier op DHCP Server Option.

Hier zet u een vinkje bij Enable, vervolgens configureert u het volgende:
Interface:
LAN1
Option:
60
DataType:
ASCII Character
Data:
IPTV_RG
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Klik op Add om de regel toe te voegen aan de DHCP Server lijst.
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Klik op OK om de instellingen op te slaan.
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IGMP Proxy & IGMP Snooping
Om de IPTV pakketten beter te begeleiden dient IGMP Proxy en IGMP Snooping te worden
ingeschakeld. U gaat in het menu naar Application >> IGMP, schakel zowel IGMP Proxy als IGMP
Snooping en IGMP Fast Leave in. Selecteer bij Interface PVC/VLAN, zorg ervoor dat de IGMP version
op Auto staat.

Klikt u op OK om de instellingen op te slaan.
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Hardware Acceleration
De Hardware Acceleration moet ingesteld worden zodat Multicast verkeer door de Vigor versneld
wordt. Dit heeft als voordeel dat de processor van de Vigor niet extra belast wordt.
U gaat in het menu naar Hardware Acceleration. Zet hierbij de Mode op Manual en het protocol op
UDP. Zorg ervoor dat de Option op Accelerato heaviest trafffic sessions staat.

Klik op OK om de instellingen op te slaan.
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Load Balance / Route Policy
Middels een Load Balance / Policy Route regel kunt u ervoor zorgen dat de IPTV boxen het IPTV
Platform van uw provider kunnen benaderen via de WAN5 interface.
U gaat in het DrayTek menu naar Routing >> Load-Balance/Route Policy. Zorg ervoor dat Advance
Mode staat ingeschakeld en klik op OK.

Klikt vervolgens op Index nummer 1 om een nieuwe Load Balance / Policy Route regel aan te maken.
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De volgende instellingen zijn van belang bij het configureren van de Load Balance / Policy Route
regel:
Enable:
Aanvinken om te activeren.
Comment:
Naam van de regel, in ons voorbeeld: IPTV
Protocol :
Any
Source :
Any (iedereen in het netwerk)
Destination :
IP Subnet 213.75.112.0/21 ( het IPTV platform van KPN)
Interface:
WAN/LAN >> WAN5

Klik op OK om de instellingen op te slaan.
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Het kan zijn dat u na het opslaan van de Load Balance / Policy Route regel onderstaande melding te
zien krijgt, wanneer dit het geval is kunt u op ‘Upgrade All’ klikken.

De aanwezige IPTV boxen kunt u nu aansluiten op uw DrayTek, op basis van bovenstaande
instellingen moet de IPTV boxen online komen.
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FAQ
Welke DrayTek producten zijn geschikt voor Routed IPTV?
De volgende DrayTek producten kunt u gebruiken op een Routed IPTV dienst:
•
•
•
•

Vigor2133
Vigor2762
Vigor2862
Vigor2926

Hoe kan ik zien of Routed IPTV op mijn locatie aanwezig is?
Wanneer de IPTV box ook online diensten aanbied zoals Netflix maakt uw verbinding gebruik van
Routed IPTV.
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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
© 2019 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier,
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus
1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze
uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet
1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden. 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.
Registreren
U kunt via www.draytek.nl/registratie uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden per
e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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