Ieskats izplatītāko ugunsdzēsības aparātu pozitīvajās un negatīvajās īpašībās:
Ugunsdzēsības
aparāta veids

Plusi

Mīnusi

Paredzēti A klases ugunsgrēku dzēšanai.
Izmaksu ziņā vislētākais ugunsdzēsības
aparāts.
Ūdens

Nekaitīgs apkārtējai videi.
Izmantojot aparātu ugunsdzēsīgā viela tiek
padota kompakti, minimāli bojājot apkārt
esošos priekšmetus un tehniku.
Atkarībā no pulvera aparātā uzpildītās
ugunsdzēsīgās vielas paredzēti A,B,C,D
klases
ugunsgrēku
dzēšanai
un
elektroiekārtu zem sprieguma līdz 1000 V
dzēšanai, ja to pieļauj ražotājs.

ABC pulveris

Var dzēst ķīmiskos šķidrumus, kas pieder
pie polāro šķīdumu (ūdenī šķīstoši) grupas.
Aparātus paredzēts lietot pie
temperatūras no -30° līdz +60°C.

gaisa

Paredzēti A, B un C klases ugunsgrēkiem
un zem sprieguma (līdz 1000 V) esošu
elektroietaišu dzēšanai, ja to pieļauj
ražotājs.
Aparātus paredzēts lietot pie
temperatūras no -20° līdz +50°C.
Ogļskābās gāzes
(CO2)

Rekomendējams izmantot tikai A klases
ugunsgrēku dzēšanā.
Nedrīkst dzēst degošas elektroierīces zem
sprieguma!
Aparātu drīkst turēt tikai telpās ar gaisa
temperatūru virs 0°C.
Lietojot pulvera ugunsdzēsības aparātu,
jāizvairās no pulvera daļiņu nokļūšanas
elpceļos, jo zināma to koncentrācija var būt
smacējoša.
Pielietošanas laikā veidojas pulvera
mākonis,
kas
ievērojami
samazina
redzamību. It īpaši nelielās slēgtās telpās.
Pēc pulvera aparātu pielietošanas pulvera
daļiņas nosēžoties var sabojāt arī blakus
esošas elektroiekārtas un mēbeles.
Dzēšanas procesā nenotiek atdzesēšana.
Tāpēc pastāv atkārtotās aizdegšanās
iespējamība.
Lietojot ogļskābās gāzes ugunsdzēsības
aparātu jāuzmanās, lai gāze neskartu kādu
no ķermeņa daļām, jo tādejādi var gūt
apsaldējumu.

gaisa

Nevada elektrību, ogļskābā gāze pēc
pielietošanas iztvaiko, tādējādi neradot
papildus bojājumus.
Piemērots dzēšanai muzejos, arhīvos,
datortehnikas un tamlīdzīgās ēkās un
telpās, kā arī vieglajās automašīnās.

Putas

Nekaitīgs apkārtējai videi.
Paredzēti A, B un F klases ugunsgrēku
dzēšanai un zem sprieguma (līdz 1000 V)
esošu elektroietaišu dzēšanai no 1 m
attāluma, ja uz ugunsdzēsības aparāta
ražotājs norādījis, ka to drīkst darīt.
Var dzēst ķīmiskos šķidrumus, kas pieder
pie polāro šķīdumu (ūdenī šķīstoši) grupas.

Lietojot ūdens putu ugunsdzēsības aparātus,
kas nav speciāli paredzēti elektroiekārtu
dzēšanai, nedrīkst dzēst elektroiekārtas zem
sprieguma.
Aparātu drīkst turēt tikai telpās ar gaisa
temperatūru virs 0°C.

