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 وفقاً للنظام يهات العامة لمعدات مكافحة الحريق وإنذار الحريق       الوحدات المترية للقياس في المواصف
من خارج وحدات ) اللتر والبار(هناك وحدتان وهما . المتري المحدث المعروف بالنظام الدولي للوحدات

م استخدامهما عالمياً فى مكافحة النظام الدولي ولكنهم معترف بهما من قبل النظام الدولي وعادة ما يت
  لمزيد من التحويالت انظر المواصفة. التحويلتامالعم يبين هذه الوحدات مع )1ـ4م( الحرائق، جدول

.ASTM SI 10, Standard Practice for Use of the International System of Units (SI)  
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