
DODATEK C  PŘEDPIS L 5  
 

18.11.2010 
Dod. C - 1 

DODATEK C – PŘEVODNÍ KOEFICIENTY 

1. Všeobecně 

1.1 Seznam převodních koeficientů obsažených v tomto Dodatku je určen k vyjádření definic nebo různých 
měřicích jednotek jako číselných násobků jednotek mezinárodní soustavy. 

1.2 Převodní koeficienty jsou předkládány ve tvaru přizpůsobeném počítačovému zpracování 
a elektronickému přenosu dat. Koeficienty se píší jako číslo rovné či větší než 1 a menší než 10, s šesti nebo 
méně desetinnými místy. Za tímto číslem následuje písmeno E (exponent), znaménko plus nebo mínus a dvě 
čísla vyjadřující mocninu desíti, kterou musí být číslo znásobeno, aby vznikla správná hodnota.  
Např.: 

3,523 907 E - 02 je 3,523 907 × 10-2 tj. 0,035 239 07, 
3,386 38 E + 03 je 3,386 389 × 103 tj. 3 386,389. 

1.3 Hvězdička (∗) za šestým desetinným místem vyjadřuje, že převodní koeficient je přesný a tedy všechny 
následující číslice jsou nuly. Obsahuje-li zápis méně než 6 desetinných míst znamená to, že větší přesnost není 
zaručena nebo požadována. 

1.4 Další příklady užívání tabulek: 

Převod z Na Násobit 

libra síly na čtvereční stopu  Pa 4,788 026 E+01 

palce m 2,540 000∗E-2 

takže:  1 lbf/ft2 = 47,880 26 Pa 
1 palec = 0,025 4 m (přesně) 

2. Neuvedené koeficienty 

2.1 Převodní koeficienty pro složené jednotky, které nejsou uvedeny v Tabulce C-1, se získají z čísel 
uvedených v tabulkách dosazením převedených jednotek, jak je uvedeno dále: 

Úloha: Nalézt převodní koeficient pro převod 
 lb×ft/s na kg×m/s 

nejprve převeďte: 1 lb = 0,453 592 4 kg 
   1 ft = 0,304 8 m 

pak dosaďte: (0,453 592 4 kg) × (0,304 8 m)/s = 0,138 255 kg×m/s 

Koeficient je tedy: 1,382 55 E-01 
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TABULKA C – 1 KOEFICIENTY PŘEVODU NA JEDNOTKY MEZINÁRODNÍ SOUSTAVY 

Symboly jednotek mezinárodní soustavy jsou uvedeny v závorkách. S ohledem na anglosaský původ většiny 
uvedených jednotek nepatřících do mezinárodní soustavy a pro praktickou potřebu, byl některým jednotkám 
ponechán jejich anglický název. 

 

Převod z Na  Násobit  

abampér ampér (A) 1,000 000*E+01 

abcoulomb coulomb (C) 1,000 000*E+01 

abfarad  farad (F) 1,000 000*E+09 

abhenry henry (H) 1,000 000*E-09 

abmho siemens (S) 1,000 000*E+09 

abohm ohm (Ω) 1,000 000*E-09 

abvolt volt (V) 1,000 000*E-08 

akr (Spojené státy (U.S.) - zeměměřičství) metr čtvereční (m2) 4,046 873 E+03 

ampér hodina coulomb (C) 3,600 000*E+03 

ar metr čtvereční (m2) 1,000 000*E+02 

atmosféra (standardní (fyzikální)) pascal (Pa) 1,013 250*E+05 

atmosféra (technická = 1 kgf/cm2) pascal (Pa) 9,806 650*E+04 

bar pascal (Pa) 1,000 000*E+05 

barel (ropy, 42 U.S. galonů) metr krychlový (m3) 1,589 873 E-01 

Britská tepelná jednotka (Btu) 
(mezinárodní tabulka) 

joule (J) 1,055 056 E+03 

Britská tepelná jednotka (střední hodnota) joule (J) 1,055 87   E+03 

Britská tepelná jednotka (termochemická) joule (J) 1,054 350 E+03 

Britská tepelná jednotka (39 °F) joule (J) 1,059 67   E+03 

Britská tepelná jednotka (59 °F) joule (J) 1,054 80   E+03 

Britská tepelná jednotka (60 °F) joule (J) 1,054 68   E+03 

Btu (mezinárodní tabulka) ×ft/h×ft2×°F 
(k, tepelná vodivost) 

watt na metr kelvin 
(W/m×K) 

1,730 735 E+00 

Btu (termochemická) ×ft/h×ft2×°F 
(k, tepelná vodivost) 

watt na metr kelvin 
(W/m×K) 

1,729 577 E+00 

Btu (mezinárodní tabulka) ×in/h×ft2×°F 
(k, tepelná vodivost) 

watt na metr kelvin 
(W/m×K) 

1,442 279 E-01 

Btu (termochemická) ×in/h×ft2×°F 
(k, tepelná vodivost) 

watt na metr kelvin 
(W/m×K) 

1,441 314 E-01 

Btu (mezinárodní tabulka) ×in/s×ft2×°F 
(k, tepelná vodivost) 

watt na metr kelvin 
(W/m×K) 

5,192 204 E+02 

Btu (termochemická) ×in/h×ft2×°F 
(k, tepelná vodivost) 

watt na metr kelvin 
(W/m×K) 

5,188 732 E+02 

Btu (mezinárodní tabulka)/h watt (W) 2,930 711 E-01 

Btu (termochemická)/h watt (W) 2,928 751 E-01 
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Převod z Na  Násobit  

Btu (termochemická)/min watt (W) 1,757 250 E+01 

Btu (termochemická)/s watt (W) 1,054 350 E+03 

Btu (mezinárodní tabulka)/ft2 joule na metr čtvereční (J/m2) 1,135 653 E+04 

Btu (termochemická)/ft2 joule na metr čtvereční (J/m2) 1,134 893 E+04 

Btu (termochemická)/ft2×h watt na metr čtvereční (W/m2) 3,152 481 E+00 

Btu (termochemická)/ft2×min watt na metr čtvereční (W/m2) 1,891 489 E+02 

Btu (termochemická)/ft2×s watt na metr čtvereční (W/m2) 1,134 893 E+04 

Btu (termochemická)/ft2×s watt na metr čtvereční (W/m2) 1,634 246 E+06 

Btu (mezinárodní tabulka)/h× ft2×°F 
(C, tepelná vodivost) 

watt na metr čtvereční kelvin 
(W/m2×K) 

5,678 263 E+00 

Btu (termochemická)/h× ft2×°F 
(C, tepelná vodivost) 

watt na metr čtvereční kelvin 
(W/m2×K) 

5,674 466 E+00 

Btu (mezinárodní tabulka)/s× ft2×°F watt na metr čtvereční kelvin 
(W/m2×K) 

2,044 175 E+04 

Btu (termochemická)/s× ft2×°F watt na metr čtvereční kelvin 
(W/m2×K) 

2,042 808 E+04 

Btu (mezinárodní tabulka)/lb joule na kilogram (J/kg) 2,326 000*E+03 

Btu (termochemická)/lb joule na kilogram (J/kg) 2,324 444*E+03 

Btu (mezinárodní tabulka)/lb×°F 
(C, tepelná výkonnost) 

joule na kilogram kelvin 
(J/kg×K) 

4,186 800*E+03 

Btu (termochemická)/lb×°F 
(C, tepelná výkonnost) 

joule na kilogram kelvin 
(J/kg×K) 

4,184 000 E+03 

kalibr/ráže (palec) metr (m) 2,540 000*E-02 

kalorie (mezinárodní tabulka) joule (J) 4,186 800*E+00 

kalorie (střední hodnota) joule (J) 4,190 02    E+00 

kalorie (termochemická) joule (J) 4,184 800*E+00 

kalorie (15 °C) joule (J) 4,185 80    E+00 

kalorie (20 °C) joule (J) 4,181 90    E+00 

kalorie (kilogram, mezinárodní 
tabulka) 

joule (J) 4,186 800*E+03 

kalorie (kilogram, střední hodnota) joule (J) 4,190 02    E+03 

kalorie (kilogram, termochemická) joule (J) 4,184 000*E+03 

kalorie (termochemická)/cm2 joule na metr čtvereční (J/m2) 4,184 000*E+04 

kalorie (mezinárodní tabulka)/g joule na kilogram (J/kg) 4,186 800*E+03 

kalorie (termochemická)/g joule na kilogram (J/kg) 4,184 000*E+03 

kalorie (mezinárodní tabulka)/g×°C joule na kilogram kelvin (J/kg×K) 4,186 800*E+03 

kalorie (termochemická)/g×°C joule na kilogram kelvin (J/kg×K) 4,184 000*E+03 

kalorie (termochemická)/min watt (W) 6,973 333 E-02 
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Převod z Na  Násobit  

kalorie (termochemická)/s watt (W) 4,184 000 E+00 

kalorie (termochemická)/cm2×min watt na metr čtvereční (W/m2) 6,973 333 E+02 

kalorie (termochemická)/cm2×s watt na metr čtvereční (W/m2) 4,184 000 E+04 

kalorie (termochemická)/cm×s×°C watt na metr kelvin (W/m×K) 4,184 000 E+02 

centimetr rtuťového sloupce (0 °C) pascal (Pa) 1,333 22   E+03 

centimetr vodního sloupce (4 °C) pascal (Pa) 9,806 38   E+01 

centipoise pascal sekunda (Pa×s) 1,000 000*E-03 

centistokes metr čtvereční za sekundu (m2/s) 1,000 000*E-06 

kruhová míle metr čtvereční (m2) 5,067 075 E-10 

clo kelvin metr čtvereční na watt (K×m2/W) 2,003 712 E-01 

cup metr krychlový (m3) 2,365 882 E-04 

curie becquerel (Bq) 3,700 000*E+10 

den (střední slunečný) sekunda (s) 8,640 000 E+04 

den (siderický) sekunda (s) 8,616 409 E+04 

stupeň (úhlový) radián (rad) 1,745 329 E-02 

oF×h×ft2/Btu (mezinárodní tabulka)  
(R, tepelný odpor) 

kelvin metr čtvereční na watt (K×m2/W) 1,761 102 E-01 

oF×h×ft2/Btu (termochemická)  
(R, tepelný odpor) 

kelvin metr čtvereční na watt (K×m2/W) 1,762 280 E-01 

dyn newton (N) 1,000 000*E-05 

dyn×cm newton metr (N×m) 1,000 000*E-07 

dyn/cm2 pascal (Pa) 1,000 000*E-01 

elektronvolt joule (J) 1,602 19   E-19 

EMU (elektromagnetická jednotka) 
kapacity 

farad (F) 1,000 000*E+09 

EMU elektrického proudu ampér (A) 1,000 000*E+01 

EMU elektrického potenciálu volt (V) 1,000 000*E-08 

EMU indukčnosti henry (H) 1,000 000*E-09 

EMU elektrického odporu ohm (Ω) 1,000 000*E-09 

erg (jednotka energie) joule (J) 1,000 000*E-07 

erg/cm2×s watt na metr čtvereční (W/m2) 1,000 000*E-03 

erg/s watt (W) 1,000 000*E-07 

ESU (elektrostatická jednotka) 
kapacity 

farad (F) 1,112 650 E-12 

ESU elektrického proudu ampér (A) 3,335 6      E-10 

ESU elektrického potenciálu volt (V) 2,997 9     E+02 

ESU indukčnosti henry (H) 8,987 554 E+11 

ESU elektrického odporu ohm (Ω) 8,987 554 E+11 
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Převod z Na  Násobit  

Faradayova konstanta (založena na 
karbonu-12) 

coulomb (C) 9,648 70   E+04 

Faradayova konstanta  (chemická) coulomb (C) 9,649 57   E+04 

Faradayova konstanta  (fyzikální) coulomb (C) 9,652 19   E+04 

fathom (sáh) metr (m) 1,828 8     E+00 

fermi (femtometr) metr (m) 1,000 000*E-15 

tekutá unce (fl oz) (U.S.) metr krychlový (m3) 2,957 353  E-05 

stopa (ft) metr (m) 3,048 000*E-01 

stopa (U.S. - zeměměřičství) metr (m) 3,048 006 E-01 

stopa vodního sloupce (39,2 °F) pascal (Pa) 2,988 98   E+03 

ft2 metr čtvereční (m2) 9,290 304*E-02 

ft2/h (tepelná vodivost) metr čtvereční za sekundu (m2/s) 2,580 640*E-05 

ft2/s  metr čtvereční za sekundu (m2/s) 9,290 304*E-02 

ft3 (objem, průřezový modul) metr krychlový (m3) 2,831 685 E-02 

ft3/min metr krychlový za sekundu (m3/s) 4,719 474 E-04 

ft3/s metr krychlový za sekundu (m3/s) 2,831 685 E-02 

ft4 (plošný moment setrvačnosti) metr na čtvrtou (m4) 8,630 975 E-03 

ft×lbf joule (J) 1,355 818 E+00 

ft×lbf/h watt (W) 3,766 161 E-04 

ft×lbf/min watt (W) 2,259 697 E-02 

ft×lbf/s watt (W) 1,355 818 E+00 

ft×poundal joule (J) 4,214 011 E-02 

tíhové zrychlení (g) metr za sekundu na druhou (m/s2) 9,806 650*E+00 

ft/h metr za sekundu (m/s) 8,466 667 E-05 

ft/min metr za sekundu (m/s) 5,080 000*E-03 

ft/s metr za sekundu (m/s) 3,048 000*E-01 

ft/s2 metr za sekundu na druhou (m/s2) 3,048 000*E-01 

footcandle  lux (lx) 1,076 391 E+01 

footlambert kandela na čtvereční metr (cd/m2) 3,426 259 E+00 

gal metr za sekundu na druhou (m/s2) 1,000 000*E-02 

galon (gal) (Kanadský - pro tekutiny) metr krychlový (m3) 4,546 090 E-03 

galon (U.K. - pro tekutiny) metr krychlový (m3) 4,546 092 E-03 

galon (U.S. - pro suché látky) metr krychlový (m3) 4,404 884 E-03 

galon (U.S. - pro tekutiny) metr krychlový (m3) 3,785 412 E-03 

gal (U.S. - pro tekutiny)/den metr krychlový za sekundu (m3/s) 4,381 264 E-08 

gal (U.S. - pro tekutiny)/min metr krychlový za sekundu (m3/s) 6,309 020 E-05 
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Převod z Na  Násobit  

gal (U.S. - pro tekutiny)/hp×h 
(SFC, měrná spotřeba paliva) 

metr krychlový na joule (m3/J) 1,410 089 E-09 

gamma tesla (T) 1,000 000*E-09 

gauss tesla (T) 1,000 000*E-04 

gilbert ampér (A) 7,957 747 E-01 

grad stupeň (úhlový) 9,000 000*E-01 

grad radián (rad) 1,570 796 E-02 

gram (g) kilogram (kg) 1,000 000*E-03 

g/cm3 kilogram na metr krychlový (kg/m3) 1,000 000*E+03 

gram síly/cm2 pascal (Pa) 9,806 650*E+01 

hektar metr čtvereční (m2) 1,000 000*E+04 

koňská síla (550 ft×lbf/s) watt (W) 7,456 999 E+02 

koňská síla (elektrická) watt (W) 7,460 000*E+02 

koňská síla (metrická) watt (W) 7,354 99   E+02 

koňská síla (vodní) watt (W) 7,460 43   E+02 

koňská síla (U.K.) watt (W) 7,457 0     E+02 

hodina (střední sluneční) sekunda (s) 3,600 000 E+03 

hodina (siderická) sekunda (s) 3,590 170 E+03 

hundredweight (long)/cent 
(dlouhý) 

kilogram (kg) 5,080 235 E+01 

hundredweight (short)/cent 
(krátký) 

kilogram (kg) 4,535 924 E+01 

palec (in) metr (m) 2,540 000*E-02 

palec rtuťového sloupce (32 °F) pascal (Pa) 3,386 38   E+03 

palec rtuťového sloupce (60 °F) pascal (Pa) 3,376 85   E+03 

palec vodního sloupce (39,2 °F) pascal (Pa) 2,490 82   E+02 

palec vodního sloupce (60 °F) pascal (Pa) 2,488 4     E+02 

in2 metr čtvereční (m2) 6,451 600*E-04 

in3 (objem, průřezový modul) metr krychlový (m3) 1,638 706 E-05 

in3/min metr krychlový za sekundu (m3/s) 2,731 177 E-07 

in4 (plošný moment setrvačnosti) metr na čtvrtou (m4) 4,162 314 E-07 

in/s metr za sekundu (m/s) 2,540 000*E-02 

in/s2 metr za sekundu na druhou (m/s2) 2,540 000*E-02 

kilokalorie (mezinárodní tabulka) joule (J) 4,186 800*E+03 

kilokalorie (střední hodnota) joule (J) 4,190 02   E+03 

kilokalorie (termochemická) joule (J) 4,184 000*E+03 

kilokalorie (termochemická)/min watt (W) 6,973 333 E+01 

kilokalorie (termochemická)/s watt (W) 4,184 000*E+03 
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Převod z Na  Násobit  

kilogram síly (kgf) newton (N) 9,806 650*E+00 

kgf×m newton metr (N×m) 9,806 650*E+00 

kgf×s2/m (hmotnost) kilogram (kg) 9,806 650*E+00 

kgf/cm2 pascal (Pa) 9,806 650*E+04 

kgf/m2 pascal (Pa) 9,806 650*E+00 

kgf/mm2 pascal (Pa) 9,806 650*E+06 

km/h metr za sekundu (m/s) 2,777 778 E-01 

kilopond (kip) newton (N) 9,806 650*E+00 

kW×h joule (J) 3,600 000*E+06 

kip (1000 lbf) newton (N) 4,448 222 E+03 

kip/in2 (ksi) pascal (Pa) 6,894 757 E+06 

uzel (kt) (mezinárodní) metr za sekundu (m/s) 5,144 444 E-01 

lambert kandela na metr čtvereční (cd/m2) 1/π          *E+04 

lambert kandela na metr čtvereční (cd/m2) 3,183 099 E+03 

langley joule na metr čtvereční (J/m2) 4,184 000*E+04 

lb×ft2 (moment setrvačnosti) kilogram metr čtvereční (kg×m2) 4,214 011 E-02 

lb×in2 (moment setrvačnosti) kilogram metr čtvereční (kg×m2) 2,926 397 E-04 

lb/ft×h pascal sekunda (Pa×s) 4,133 789 E-04 

lb/ft×s pascal sekunda (Pa×s) 1,488 164 E+00 

lb/ft2 kilogram na metr čtvereční (kg/m2) 4,882 428 E+00 

lb/ft3 kilogram na metr krychlový (kg/m3) 1,601 846 E+01 

lb/gal (U.K. - pro tekutiny) kilogram na metr krychlový (kg/m3) 9,977 633 E+01 

lb/gal (U.S. - pro tekutiny) kilogram na metr krychlový (kg/m3) 1,198 264 E+02 

lb/h kilogram za sekundu (kg/s) 1,259 979 E-04 

lb/hp×h  
(SFC, měrná spotřeba paliva) 

kilogram na joule (kg/J) 1,689 659 E-07 

lb/in3 kilogram na metr krychlový (kg/m3) 2,767 990 E+04 

lb/min kilogram za sekundu (kg/s) 7,559 873 E-03 

lb/s kilogram za sekundu (kg/s) 4,535 924 E-01 

lb/yd3 kilogram na metr krychlový (kg/m3) 5,932 764 E-01 

lbf×ft newton metr (N×m) 1,355 818 E+00 

lbf×ft/in newton metr na metr (N×m/m) 5,337 866 E+01 

lbf×in newton metr (N×m) 1,129 848 E-01 

lbf×in/in newton metr na metr (N×m/m) 4,448 222 E+00 

lbf×s/ft2 pascal sekunda (Pa×s) 4,788 026 E+01 

lbf/ft newton na metr (N/m) 1,459 390 E+01 

lbf/ft2 pascal (Pa) 4,788 026 E+01 
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lbf/in newton na metr (N/m) 1,751 268 E+02 

lbf/in2 (psi) pascal (Pa) 6,894 757 E+03 

lbf/lb (tah/váha (hmotnost) podíl) newton na kilogram (N/kg) 9,806 650 E+00 

světelný rok metr (m) 9,460 55   E+15 

litr metr krychlový (m3) 1,000 000*E-03 

maxwell weber (Wb) 1,000 000*E-08 

mho siemens (S) 1,000 000*E+00 

mikropalec metr (m) 2,540 000*E-08 

mikron (mikrometr) metr (m) 1,000 000*E-06 

mil (tisícina palce) metr (m) 2,540 000*E-05 

míle (mi) (mezinárodní) metr (m) 1,609 344*E+03 

míle (statutární (zákonná)) metr (m) 1,609 3     E+03 

míle (U.S. - zeměměřičství) metr (m) 1,609 347 E+03 

míle (mezinárodní námořní) metr (m) 1,852 000*E+03 

míle (U.K. - námořní) metr (m) 1,853 184*E+03 

míle (U.S. - námořní) metr (m) 1,852 000*E+03 

mi2 (mezinárodní) metr čtvereční (m2) 2,589 988 E+06 

mi2 (U.S. - zeměměřičství) metr čtvereční (m2) 2,589 998 E+06 

mi/h (mezinárodní) metr za sekundu (m/s) 4,470 400*E-01 

mi/h (mezinárodní) kilometr za hodinu (km/h) 1,609 344*E+00 

mi/min (mezinárodní) metr za sekundu (m/s) 2,682 240*E+01 

mi/s (mezinárodní) metr za sekundu (m/s) 1,609 344*E+03 

milibar pascal (Pa) 1,000 000*E+02 

milimetr rtuťového sloupce (0°C) pascal (Pa) 1,333 22   E+02 

minuta (úhlová) radián (rad) 2,908 882 E-04 

minuta (střední sluneční) sekunda (s) 6,000 000 E+01 

minuta (siderická) sekunda (s) 5,983 617 E+01 

měsíc (střední kalendářní) sekunda (s) 2,628 000 E+06 

oersted ampér na metr (A/m) 7,957 747 E+01 

ohm centimetr ohm metr (Ω×m) 1,000 000*E-02 

ohm circular - mil per ft ohm milimetr čtvereční na metr (Ω×mm2/m) 1,662 426 E-03 

unce (oz) (dutá) kilogram (kg) 2,834 952 E-02 

unce (trojská nebo lékárnická) kilogram (kg) 3,110 348 E-02 

unce (U.K. - pro tekutiny) metr krychlový (m3) 2,841 307 E-05 

unce (U.S. - pro tekutiny) metr krychlový (m3) 2,957 353 E-05 

unce síly newton (N) 2,780 139 E-01 
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ozf×in newton metr (N×m) 7,061 552 E-03 

oz (dutá)/gal (U.K. - pro tekutiny) kilogram na metr krychlový (kg/m3) 6,236 021 E+00 

oz (dutá)/gal (U.S. - pro tekutiny) kilogram na metr krychlový (kg/m3) 7,489 152 E+00 

oz (dutá)/in3 kilogram na metr krychlový (kg/m3) 1,729 994 E+03 

oz (dutá)/ft2 kilogram na metr čtvereční (kg/m2) 3,051 517 E-01 

oz (dutá)/yd2 kilogram na metr čtvereční (kg/m2) 3,390 575 E-02 

parsek metr (m) 3,085 678 E+16 

pennyweight kilogram (kg) 1,555 174 E-03 

perm (0 °C) kilogram na pascal sekundu metr čtvereční 
(kg/Pa×s×m2) 

5,721 35   E-11 

perm (23 °C) kilogram na pascal sekundu metr čtvereční 
(kg/Pa×s×m2) 

5,745 25   E-11 

perm x in (0 °C) kilogram na pascal sekundu metr čtvereční 
(kg/Pa×s×m2) 

1,453 22   E-12 

perm x in (23 °C) kilogram na pascal sekundu metr čtvereční 
(kg/Pa×s×m2) 

1,459 29   E-12 

phot lumen na metr čtvereční (lm/m2) 1,000 000*E+04 

pinta (U.S. - pro suché látky) metr krychlový (m3) 5,506 105 E-04 

pinta (U.S. - pro tekutiny) metr krychlový (m3) 4,731 765 E-04 

poise (dynamická (absolutní) 
viskozita) 

pascal sekunda (Pa×s) 1,000 000*E-01 

libra (lb) (dutá) kilogram (kg) 4,535 924 E-01 

libra (trojská nebo lékárnická) kilogram (kg) 3,732 417 E-01 

poundal newton (N) 1,382 550 E-01 

poundal/ft2 pascal (Pa) 1,488 164 E+00 

poundal×s/ft2 pascal sekunda (Pa×s) 1,488 164 E+00 

libra síly (lbf) newton (N) 4,448 222 E+00 

kvart (U.S. - pro suché látky) metr krychlový (m3) 1,101 221 E-03 

kvart (U.S. - pro tekutiny) metr krychlový (m3) 9,463 529 E-04 

rad (pohlcená dávka záření) gray (Gy) 1,000 000*E-02 

rem sievert (Sv) 1,000 000*E-02 

rhe 1 na pascal sekundu (1/Pa×s) 1,000 000*E+01 

rentgen coulomb na kilogram (C/kg) 2,58          E-04 

vteřina (úhlová) radián (rad) 4,848 137 E-06 

sekunda (siderická) sekunda (s) 9,972 696 E-01 

slug kilogram (kg) 1,459 390 E+01 

slug/ft×s pascal sekunda (Pa×s) 4,788 026 E+01 

slug/ft3 kilogram na metr krychlový (kg/m3) 5,153 788 E+02 

statampér ampér (A) 3,335 640 E-10 
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statcoulomb coulomb (C) 3,335 640 E-10 

statfarad farad (F) 1,112 650 E-12 

stathenry henry (H) 8,987 554 E+11 

statmho siemens (S) 1,112 650 E-12 

statohm ohm (Ω) 8,987 554 E+11 

statvolt volt (V) 2,997 925 E+02 

stere metr krychlový (m3) 1,000 000*E+00 

stilb  kandela na metr čtvereční (cd/m2) 1,000 000*E+04 

stokes (kinematická viskozita) metr čtvereční za sekundu (m2/s) 1,000 000*E-04 

therm (jednotka tepla) joule (J) 1,055 056 E+08 

tuna („prubířská“) kilogram (kg) 2,916 667 E-02 

tuna (dlouhá - 2 240 lb) kilogram (kg) 1,016 047 E+03 

tuna (metrická) kilogram (kg) 1,000 000*E+03 

tuna (jaderný ekvivalent TNT) joule (J) 4,184        E+09 

tuna („refrigeration/tuna chladu“) watt (W) 3,516 800 E+03 

tuna (rejstříková) metr krychlový (m3) 2,831 685 E+00 

tuna (krátká - 2 000 lb) kilogram (kg) 9,071 847 E+02 

tuna (dlouhá)/yd3 kilogram na metr krychlový (kg/m3) 1,328 939 E+03 

tuna (krátká)/h kilogram za sekundu (kg/s) 2,519 958 E-01 

tuna síly (2 000 lbf) newton (N) 8,896 444 E+03 

tuna kilogram (kg) 1,000 000*E+03 

torr (mm Hg,0 °C) pascal (Pa) 1,333 22   E+02 

unit pole (jednotka 
magnetického toku) 

weber (Wb) 1,256 637 E-07 

W×h joule (J) 3,600 000*E+03 

W×s joule (J) 1,000 000*E+00 

W/cm2 watt na metr čtvereční (W/m2) 1,000 000*E+04 

W/in2 watt na metr čtvereční (W/m2) 1,550 003 E+03 

yard (yd) metr (m) 9,144 000*E-01 

yd2 metr čtvereční (m2) 8,361 274 E-01 

yd3 metr krychlový (m3) 7,645 549 E-01 

yd3/min metr krychlový za sekundu(m3/s) 1,274 258 E-02 

rok (kalendářní) sekunda (s) 3,153 600 E+07 

rok (siderický) sekunda (s) 3,155 815 E+07 

rok (tropický) sekunda (s) 3,155 693 E+07 
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Převod z Na Použijte vzorec 

Teploty ve stupních Celsia (t°C) Kelvinovu teplotu (tK) tK = t°C+273,15 

Teploty ve stupních Fahrenheita (t°F) Celsiovu teplotu (t°C) t°C = (t°F-32)/1,8 

Teploty ve stupních Fahrenheita (t°F) Kelvinovu teplotu (tK) tK = (t°F+459,67)/1,8 

Teploty v jednotkách Kelvina (tK) Celsiovu teplotu (t°C) t°C = tK-273,15 

Teploty ve stupních Rankina (t°R) Kelvinovu teplotu (tK) tK = t°R/1,8 
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