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1. Indledning 

Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette og benytte Logic Groups MATRIX ZDB5100 

Betjeningstryk i et Fibaro Home Center (2 og Lite). 

ZDB5100 er blevet testet med et Fibaro Home Center 2, software version: 4.543 (Beta) 

Vejledningen er gældende for ZDB5100 firmware version 1.01 
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2 Indmelding af MATRIX i Fibaro Home Center 

For at indmelde MATRIX i HC (Home Center) vælges menuen Enheder på hjemmesiden i HC. 

 

 

1. I menuen højre side af siden klikkes der på teksten Add or remove devices. 

 

 

2. Derved fremkommer et skærmbillede hvor man kan tilføje og slette forskellige typer enheder. 

 

3. Herfra klikkes der på knappen Tilføj (markeret med rødt i ovenstående billede). 

Derved fremkommer nedenstående dialog hvor HC venter på at Indmeldingsfunktionen i MATRIX bliver 
aktiveret. 
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4. Indmeldingsfunktionen i MATRIX aktiveres ved enten at trykke 1 gang på den midterste kontakt (normalt 
skjult af tangenten). 

 

Når HC har modtaget indmeldingsmeddelelsen fra MATRIX vil ovenstående dialog fremkomme og HC vil 

indlæse information fra MATRIX, hvilket tager cirka 1 – 2 minutter. 

 

5. Når indlæsningen er fuldført, bliver der spurgt, hvilken type enhed der er tale om. Vælg ”Lighting”.  

6. Derefter klikkes der igen på Enheder i hovedmenuen, for at komme tilbage til listen af enheder. 
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7. Efterfølgende kan MATRIX enhederne ses i enhedsgruppen: Unassigned, hvilket er gruppen af enheder, 
der endnu ikke er blevet placeret i et rum. 

Som det kan ses af ovenstående billede, så består MATRIX af 11 enheder: 

a) x.0 er Scene Controller enheden (Endpoint 0). Den skal bl.a. bruges til at lave scener med. 

b) x.1 – x.4 er de fire logiske remote-enheder (Endpoint 1 – 4) der repræsenterer de fire knapper.  

c) x.5 er lysdæmper-enheden og den, der styrer den tilkoblede lampe (Endpoint 5). 

d) x.0.1 repræsenterer RGB dioderne på Endpoint 0, som svarer til knap 1 (dette er for at Controllere 
der ikke understøtter Multichannel enheder har en form for basisfunktionalitet – bagud 
kompatibilitet for gamle Z-Wave Controllere). 

e) x.1.1, x.2.1., x.3.1 og x.4.1 bruges til at styre RGB dioderne i knap 1-4. 

f) Rod-enheden vises ikke som default. Den repræsenterer hele MATRIX enheden og indeholder 
alle associationsgrupperne og er den enhed, der er tilgængelig i systemer der ikke understøtter 
Multi Channel. Det gør HC og derfor kan man yderligere se 4 logiske enheder der hver 
repræsenterer en kontakt og 4 logiske enheder der repræsenterer lysdioderne i MATRIX. Hver 
logisk enhed indeholder kun de associeringsgrupper, der vedrører betjeningen af den tilhørende 
fysiske kontakt. 

8. Nu kan enhederne blive placeret i det rum de tilhører i HC. Det gøres ved at klikke på den lille skruenøgle 

der findes i hjørnet på de enkelte enheder:  Hvorefter nedenstående billede fremkommer: 
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9. I højre side af billedet bør enheden navngives i feltet Name og der kan vælges det rum hvor den 
pågældende enhed er placeret (eller logisk hører til). 

NB. Alle ændringer skal altid gemmes ved at klikke på disketteikonet i højre side af skærmbilledet: 
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10. Hvis man ønsker det, kan de fire logiske remote-enheder x.1-x.4 skjules, så de ikke forvirrer i billedet. Det 
gøres ved at klikke på skruenøglen på enheden og vælge fanebladet: Advanced og vælge: This device is 
hidden in the system. Dette gentages for hver af de fire enheder x.1, x.2, x3 og x.4. De kan altid findes 
frem igen ved at klikke på basisenheden i enhedstræet på en af de logiske enheder. 
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Når enhederne er navngivet og lagt i et rum, så kan enhedstræet se således ud: 

 

Og det pågældende rum kan eventuelt se således ud: 
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Som det kan ses, så vises remote-enhederne ikke, da de blev markeret til at være skjult og derfor er det kun syv 

logiske enheder der nu er vist i brugerinterfacet. 
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3 Associering til Home Center 

For at få brugerinterfacet i Fibaro Home Center (HC) til at vise det fysiske tilstandsskift fra lysdæmperenheden i 

MATRIX skal HC lægges ind i den rigtige associeringsgruppe i MATRIX. Der gøres følgende: 

1. Find rodenheden, som er den, der ligger helt til venstre i enhedstræet: 

 

2. På rod-enheden vælges fanebladet: Advanced. 

 

3. På Advanced siden klikkes der på knappen Angiver associering (Setting Association på engelsk). 
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4. Herefter vises en dialog for den valgte logiske enhed (Endpoint 0) med 14 associeringsgrupper, der er 
mulighed for at tilknytte enheder i: 

 

Grupperne vælges ud fra hvilken type af meddelelse man ønsker, der skal sendes til den enhed, der 

knyttes i associeringsgruppen. Hver gruppe sender hver sin type af meddelelser:  

Gruppe 1: Lifeline meddelelser – skal altid sættes til Controller adressen (typisk adresse 1), det gør HC 

automatisk, men sætter det som en Single Channel associering, hvilket ikke er korrekt. Bør ændres til en 

Multi Channel associering. 

Gruppe 2: Basic Report meddelelser for knap 1 (kan f.eks. bruges ved korrespondance opsætning 

mellem flere MATRIX enheder). 

Gruppe 3: Binary Switch meddelelser for knap 1.  

Gruppe 4: Multilevel Switch meddelelser for knap 1. 



MATRIX ZDB5100 Vejledning til Fibaro Home Center 2 

 

Logic Group A/S Page 14 / 36  

 

Gruppe 5 (2): Basic Report meddelelser for knap 2 (kan f.eks. bruges ved korrespondance opsætning 

mellem flere MATRIX enheder). 

Gruppe 6 (3): Binary Switch meddelelser for knap 2. 

Gruppe 7 (4): Multilevel Switch meddelelser for knap 2. 

Gruppe 8 (2): Basic Report meddelelser for knap 3 (kan f.eks. bruges ved korrespondance opsætning 

mellem flere MATRIX enheder). 

Gruppe 9 (3): Binary Switch meddelelser for knap 3. 

Gruppe 10 (4): Multilevel Switch meddelelser for knap 3. 

Gruppe 11 (2): Basic Report meddelelser for knap 4 (kan f.eks. bruges ved korrespondance opsætning 

mellem flere MATRIX enheder). 

Gruppe 12 (3): Binary Switch meddelelser for knap 4.  

Gruppe 13 (4): Multilevel Switch meddelelser for knap 4.  

Gruppe 14 (2): Basic Report for lysdæmper enhed (bruges hvis lysdæmperen også styres af en anden 

MATRIX enhed, så den får tilsendt den aktuelle tilstand på lysdæmperen når den ændres). 

5. For at få HC til korrekt at vise, når knapperne på MATRIX benyttes, skal man have MATRIX til at sende 
Lifeline meddelelser til HC via Multi Channel associering. Så man klikker på Group 1 og flytter fluebenet 
fra kolonnen S til kolonnen M ud for Home Center 2. 

 

 

6. Klik på Save knappen nederst i dialogen. 

Nu vil HC straks vise status på MATRIX Dimmer enheden, når man aktiverer den fysiske kontakt på MATRIX 

enheden.  
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4 Associering til andre enheder 

Følgende er et eksempel på at få MATRIX kontakt 4 til at styre en Fibaro lysdæmper. Lysdæmperen skal kobles til 

elnettet og en ny lampe og meldes ind i Home Center (HC). Gruppen af enheder ser således ud (TESTLAMPE er 

Fibaro lysdæmper modulet): 

 

 

1. Meld lysdæmperen ind i HC. Det er vigtigt at når Fibaro lysdæmperen inkluderes i HC at afkrydsningsfeltet: 
Add in security mode if device supports it, ikke er afkrydset. 
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2. MATRIX knap 4 enheden vælges (eller den ønskede knap til at styre lysdæmperen) og der klikkes på 
Advanced fanebladet. 

 

 

3. Derefter rulles der lidt ned på siden og der klikkes knappen: Angiver associering (Setting Association på 
engelsk) 

 

4. Herefter fremkommer listen med associeringsgrupper i den logiske enhed for kontakt 4 (EndPoint 4). Igen 
angiver de forskellige associeringsgrupper de forskellige typer af meddelelser som den logiske enhed kan 
sende når kontakten betjenes (se side 13). Men hvor EndPoint 0 havde 14 grupper har EndPoint 1-4 hver 
kun 4 grupper: 

Gruppe 1: Lifeline meddelelser 

Gruppe 2: Basic Report meddelelser 

Gruppe 3: Binary Switch meddelelser  

Gruppe 4: Multilevel Switch meddelelser  

5. Da der jo her er tale om en lysdæmper (Multilevel Switch), skal Fibaro lysdæmperen derfor knyttes ind i 
associeringsgruppe 4, som netop sender meddelelser til Multilevel Switch enheder. 

Så der klikkes på Group 4 og der sættes et flueben ud for M kolonnen, da det skal være en Multi channel 

associering for at lysdæmperen bliver styret korrekt. 
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6. Derefter klikkes der på Save knappen nederst i dialogen. 

 

 

Herefter vil HC overføre opsætningen til MATRIX, hvilket kan tage 5-10 sekunder. Status for overførslen kan ses i 

toppen af skærmbilledet i det lille logvindue.  

Nu kan Fibaro lysdæmperen tændes og slukkes med et kort tryk på MATRIX kontakt 4, og når kontakten holdes 

inde, skrues der enten op eller ned for lyset. 
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5 Brug af MATRIX konfigurationsparametre 

Når man ønsker at ændre nogle af MATRIX’s mange konfigurationsparametre (se i brugervejledningen til MATRIX 

om de forskellige typer af parametre), kan dette gøres på en vilkårlig af de logiske enheder eller på selve 

basisenheden. Konfigurationen vil blive vist på alle enhederne. 

Hvis man f.eks. ønsker at lyset i knap 1 skal følge status på lampen (i stedet for standardopsætningen, at den 

lyser i 5 sekunder) skal man sætte konfigurationsparameter 20 til værdien 1. 

1. Vælg den logiske enhed 1 (Endpoint 1) og tryk på skruenøglen: 

 

2. Klik på fanebladet Advanced. 

 

 

3. Rul ned ad siden – helt nederst er der en gruppe der heder Configuration. 
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4. Nederst i denne gruppe klikkes der på knappen Add Parameter, se ovenfor. 

Herefter fremkommer der en linje hvor det er muligt at indstille en konfigurationsparameter: 

 

5. I feltet Number indtastes 20 og feltet Desired value indtastes 1. 

 

6. Og der klikkes på disketteikonet i højre side af billedet for at gemme konfigurationen i MATRIX:  

 

Derefter vil konfigurationen blive overført til MATRIX, hvilket sker meget hurtigt, men man kan eventuelt se status i 

det lille logvindue øverst i billedet. 
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Nu sker der ofte det i HC, at den konfigurationsparameter man lige har indtastet ser ud til at være forsvundet, men 

det er blot HC der ikke får det vist rigtigt, så man kan bare trykke på F5 (på tastaturet), eller opdatér webside, så 

dukker konfigurationsparameteren op. 

 

Nu vil MATRIX lyse blåt i knap 1, når lampen er tændt, og være slukket når lampen er slukket. 
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6 Styr lysdæmperens tænd og sluk niveau 

Hvis man ønsker at konfigurere de niveauer som en lysdæmper skal tændes på og/eller slukkes på, er det muligt 

ved hjælp af konfigurationsparameter 18, 26, 34 og 42 (se eventuelt i brugervejledningen for en beskrivelse). 

Normalt vil en lysdæmper automatisk tænde på det lysniveau som den havde, da den blev slukket (standard 

opførsel i lysdæmper modulet). Hvis ikke lysdæmperen har denne standard opførsel, eller man ønsker at 

lysdæmperen altid skal tænde på f.eks. 30% lys, når den tændes. Eller hvis man ønsker at en lysdæmper ikke 

slukker helt når man ”slukker” for lyset, men eksempelvis ønsker at bevare 5% lys i ”slukket” tilstand, kan dette 

konfigureres i MATRIX. 

1. Først findes Configuration afsnittet under en ”Advanced” fane som beskrevet i kapitel 5. 

2. Parameter 18 tilføjes: klik på Add Parameter og i det tomme Number felt indtastes 18.  

3. Klik derefter på disketteikonet i højre side af skærmen for at gemme, så vi kan se parameterens værdi. I 
første omgang forsvinder parameteren, men tryk F5 på tastaturet (eller vælg opdatér i browserens menu), 
for at få værdien af parameter 18 vist. 

 

4. Man kan nu se at parameteren har en størrelse på 4 bytes (4d) og standardværdien er 3348896, hvilket 
jo ikke giver den store mening, men hvis man oversætter denne decimalværdi til hexadecimal (brug 
eventuelt PC’ens indbyggede lommeregner i Programmør tilstand), bliver det til værdien: 1FF0000 eller 
01 FF 00 00, hvilket er de 4 bytes der kan ses i brugermanualen til MATRIX. 

Byte 1 = 01, Byte 2 = FF, Byte 3 = 00 og Byte 4 = 00. 

 

6.1 Lampen tændes på 30% lysstyrke på knap 1 
Vi ønsker at byte 2 skal sættes til 30 decimal (30% lysniveau ved tænd), hvilket svarer til hexadecimalværdi 1E, se 

tabellen i bilag 2. Så vil de 4 bytes nu skulle se således ud: 

Byte 1 = 01, Byte 2 = 1E, Byte 3 = 00 og Byte 4 = 00. 

Så hvis man omregner hexadecimal værdien 01 1E 00 00 (11E0000) til decimalværdi vil det blive: 18743296. 

5. Denne værdi indtastes i feltet Desired value for parameter 18 og der klikkes på disketteikonet i højre side 
af skærmbilledet (opdatér websiden for at få vist den aktuelle værdi). 

Så ser parameter 18 nu ud som nedenstående. 

 

Nu vil lysdæmperen altid blive tændt på 30% lys på knap 1, uanset hvilket niveau den havde, da den blev slukket. 

 

6.2 Lampen slukkes med 5% lysstyrke på knap 1 
Det samme gør sig gældende, hvis man f.eks. ønsker, at lysdæmperen skal have et lysniveau på 5% når den 

slukkes fra knap 1 på MATRIX. 

Standard værdi: Byte 1 = 01, Byte 2 = FF, Byte 3 = 00 og Byte 4 = 00. 

6. Byte 3 skal ændres til 5 (svarende til 5% lys i slukket tilstand).  
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Byte 1 = 01, Byte 2 = FF, Byte 3 = 05 og Byte 4 = 00. 

7. Hex: 01FF0500 til decimal giver værdien 33490176, som indtastes i parameter 18. 

 

Nu vil lysdæmperen blive ”slukket” med et lysniveau på 5%, når den slukkes af MATRIX. 

  



MATRIX ZDB5100 Vejledning til Fibaro Home Center 2 

 

Logic Group A/S Page 23 / 36  

 

7 Sluk for lyset i tangenterne i slukket tilstand 

Som default lyser tangenterne med 5% styrke i slukket tilstand. Hvis der ønskes slukket lys, fx i soveværelset, kan 

dette indstilles med parametrene: 23 for knap 1, 31 for knap 2, 39 for knap 3 og 47 for knap 4. 

1. Find Configuration afsnittet (Gentag punkt 1-4 i foregående afsnit). Det er ligegyldigt hvilken EndPoint 
enhed der vælges, da konfigurationsparametrene er globale for hele MATRIX. 

2. I feltet Number indtastes 23 og feltet Desired value indtastes 0. Da parameter 23, 31, 39 og 47 er 4 byte 
parametre, skal Data Type feltet ændres til 4d. 

 

3. Tilføj de tre næste parametre. Desired value sættes til 0 og Data Type ændres til 4d.  

 

7. Der klikkes på disketteikonet i højre side af billedet for at gemme konfigurationen i MATRIX:  

Tast evt. F5 eller refresh for at få opdateret HC interfacet. Lyset i MATRIX vil nu slukke næste gang en knap 

aktiveres. 
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8 Skift farve på MATRIX’ statusdioder 

Som default er lyset i MATRIX blåt, når knapperne aktiveres. Dette kan ændres med parametrene: 22 for knap 1, 

30 for knap 2, 38 for knap 3 og 46 for knap 4. Her vises det hvordan man ændrer farven i knap 1 fra blå til hvid. 

Se også næste kapitel for at se værdier på udvalgte farver 

1. Find Configuration afsnittet (Gentag punkt 1-4 i afsnit 5). Det er ligegyldigt hvilken EndPoint enhed der 
vælges, da konfigurationsparametrene er globale for hele MATRIX’en. 

2. I feltet Number indtastes 22 og feltet Data Type feltet ændres til 4d. 

 

3. Desired value kan fås på to måder: 

a. Find en farve i bilag 1 og tast decimalværdien ind i Desired value feltet. 

b. Udregn selv værdien med et tegneprogram eller tabellen i bilag 2 og en lommeregner, der kan 
regne med hexdecimal, fx windows’ lommeregner i 
Programmør tilstand. 

i. Først findes frem til den ønskede RGB-værdi. Til højre har 
vi en værdi, der svarer til hvid med en lysstyrke på ca. 
50%. Fordi den røde farve i RGB-dioderne altid vil lyse 
svagere end grøn og blå skal denne sættes højere for at få 
en hvid farve.  

ii. RGB omregnes til HEX via tabellen i bilag 2. NB: Den røde 
farve kan ikke gå højere end til 7F, svarende til 127 i RGB 
skalaen. 

iii. Da der er 4 bytes i datatypen, skal der sluttes af med 00, vi får altså: 

Byte 1: 7F, Byte 2: 32. Byte 3: 32, Byte 4: 00 

iv. Dernæst omregnes til decimal med Programmør-lommeregneren. Decimalværdien fås til 
2133996032. 

v. Den ønskede værdi 2133996032 indtastes nu i feltet Desired value. 

 

4. Der klikkes på disketteikonet i højre side af billedet for at gemme konfigurationen:  

Tast evt. F5 eller refresh for at få opdateret HC interfacet. Lyset i MATRIX vil nu være hvidt, når knap 1 aktiveres. 
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9 Lav en Grafisk Scene og aktivér den med MATRIX 

Magic Scenes åbner op for en masse funktionalitet i MATRIX, som ikke kan indstilles via konfigurationsparametre 

alene. Det er altid mere stabilt at lave funktionalitet via konfigurationsparametre, da det vil virke selvom 

controlleren er slukket. Magic Scenes skal køres gennem controlleren og kræver derfor at den er tændt og 

fungerende. 

Vi vil her vise hvordan man laver gæsteknapper ved at lade knap 1 på MATRIX lyse grønt (den som styrer 

lampen), når gæstetilstanden aktiveres med dobbeltklik på knap 2.  

1. Tilføj en ny scene ved at klikke på Scener i menuen i toppen, og derefter Tilføj scene i menuen til venstre:  

 

 

2. Nu dukker tre muligheder op. Vi vil lave en scene ved hjælp af grafiske blokke. Stort set alt kan lade sig 

gøre med denne type. Vælg Add ved Tilføj scene ved hjælp af grafiske blokke. 

 

3. Klik på + symbolet, vælg Devices og find MATRIX knap 2, som er den knap, vi vil have til at aktivere 

gæstetilstanden. 
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Det er egentlig ligegyldigt hvad der står i denne første linje, da sceneaktiveringen kommer til at foregå på 

anden vis. Men for at komme videre, skal der indtastes noget. Så nu ser billedet sådan ud:  

 

4. Skift den gule kommando fra Og til Så (eller fra And til Then hvis interfacet er på engelsk) 
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5. Klik igen på + og vælg den enhed under Devices, som skal lyse grønt, når knap 2 aktiveres. Her vælger 

vi knap 1 på MATRIX’en i TESTRUM. 

 

6. Vælg nu Set color i menuen på den grønne blok. 

 

7. Da vi vil have knap 1 til at lyse grønt, skriver vi 127 i feltet med G. Den højeste værdi man kan taste ind 

her er 255, hvilket vil få knappen lyse endnu kraftigere. 127 er nok til at man kan se farven i et ikke alt for 

lyst rum. 
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8. Klik Save nederst på skærmen:  

9. Den nye scene navngives under Generel fanen. Her kalder vi den for Gæstetilstand og placerer den i 

TESTRUM. Så er den nemmere at finde igen. 

 

10. Nu skal vi ind på MATRIX’ Scene Controller og have den til at aktivere scenen, når der dobbeltklikkes på 

knap 2. 

11. Gå ind under Enheder i topmenuen og find Scene Controlleren for den ønskede MATRIX. Den har som 

default et symbol med et klaptræ.  
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12. Klik på skruenøgle-ikonet. 

 

13. Hvis der rulles ned på siden kommer der en liste på 16 punkter frem. Til højre er vist 

de første 4 punkter, som svarer til de fire måder en scene kan aktiveres på: hold 

inde, enkeltklik, dobbeltklik og tre-dobbeltklik. Tallet, der står i den blå cirkel, svarer 

til knappens nummer. Da det er knap 2, vi vil have til at aktivere gæstetilstanden på, 

ruller vi lidt længere ned: 

 

14. Tryk på New Reaction. 

15. Nu skal der indtastes det, der skal ske, når man dobbeltklikker på knap 2. Vi skal finde den scene vi lavede 

før, og søger derfor i søgefeltet – så er det nemmere at finde scenen. 

 

16. Klik på Scenen, som så vil placere sig i then feltet. 



MATRIX ZDB5100 Vejledning til Fibaro Home Center 2 

 

Logic Group A/S Page 30 / 36  

 

17. Klik Next 

 

18. Den eneste mulighed nu er, at scenen køres, når der dobbeltklikkes. Så den vælges og der trykkes Next. 

 

Nu vil den valgte knap lyse grønt, når der dobbeltklikkes på knap 2. MEN den vil skifte tilbage til den gamle 

farve, når den aktiveres første gang. Så vi skal have fat i den udvidede lysdiodestyring. 

19. For at slå den udvidede lysdiodestyring til, skal konfigurationsparameteren 10 sættes til 1 for alle de 

berørte enheder.  

 

20. Nu skal scenen åbnes igen, og der tastes yderligere ind med de grafiske blokke: 
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Tallet efter W: (white) er en del af den udvidede lysdiodestyring (se brugervejledningen for at læse mere om 

dette). Tallet 32 betyder at denne farveværdi skal knappen have i tændt tilstand og tallet 64 betyder at denne 

farveværdi skal knappen have i slukket tilstand. Her sættes knap 1 altså til rød, når lampen er tændt, og grøn, når 

lampen er slukket.  

Nu kan gæsterne altså nemt se hvilken knap, der skal bruges til at tænde og slukke lys med. Ved at klikke på den 

blå blok i den grafiske scene, kan man krydse alle de ønskede enheder og knapper af, som skal indgå i 

gæstetilstanden. 

Når huset skal tilbage i normaltilstand, skal der laves en ny scene til at aktivere dette. Følg evt. eksemplet på 

næste side og aktivér den fx med enkeltklik på knap 2. 
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Bilag 1: Farveeksempler 

Rød RGB HEX værdi Decimalværdi 

  

7F 00 00 00 2130706432 

Grøn RGB HEX værdi Decimalværdi 

 
 

00 7F 00 00 8323072 

Blå RGB HEX værdi Decimalværdi 

 
 

00 00 7F 00 32512 
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Tyrkis RGB HEX værdi Decimalværdi 

 
 

00 5A 5A 00 5921280 

Lilla RGB HEX værdi Decimalværdi 

 
 

7F 00 7F 00 2130738944 

Gul RGB HEX værdi Decimalværdi 

 
 

7F 5A 00 00 2136604672 
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Hvid RGB HEX værdi Decimalværdi 

  

7F 32 32 00 

 

 

2133996032 

Varm hvid RGB HEX værdi Decimalværdi 

 
 

7F 16 16 00 

 

2132153856 

Kold hvid RGB HEX værdi Decimalværdi 

 
 

5F 2F 2F 00 1596927744 
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Bilag 2: Hexadecimaltabel 

Find decimalværdien i tabellen og aflæs hexdecimalværdien først vandret, derefter lodret. 

Første 
værdi 

Anden værdi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

3 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

4 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

5 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

6 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 

7 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 

8 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 

9 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 

A 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 

B 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 

C 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 

D 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 

E 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 

F 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 

 

Eksempel: Decimalværdien 79 har hexdecimalværdien vandret 4 og lodret F. Så 79 i decimal svarer til 4F i 

hexdecimal. 
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