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Handslökkvitæki

Slökkviliðsmenn 
þurfa að geta 
yfirfarið, valið og 
notað handslökkvi-
tæki fyrir A-, B-, C-
og D-elda þannig að 
rétt tæki sé valið,
eldurinn slökktur og 
öryggis gætt. 

Handslökkvitæki

• Tilgangur 
• Brunaflokkar
• Gerðir
• Notkun og annað 

varðandi 
handslökkvitækin

• Slökkvigildi
• Viðhald og umhirða
• Notkun handslökkvitækja
• Æfing

Barátta við eldsvoða er kapphlaup 
við tímann!
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Tilgangur
• Langflestir eldar slökktir með handslökkvitækjum.
• Almennt nærtæk.
• Hentug á litla elda.
• Getur verið fljótlegra fyrir slökkviliðsmenn heldur 

en að leggja slöngu.
• Rafmagnseldar.
• Heppileg fyrir eld í eldfimum vökva, þar sem lítill 

vökvi er til staðar.

Helstu ókostir handslökkvitækja

• Takmörkuð kastlengd.

• Takmarkað magn af slökkviefni.

• Takmarkaður notkunartími (tæmist).

• Verður að skoða reglulega.

• Kostnaðarsöm.

Brunaflokkar

• Bruni í föstum efnum, svo 
sem í timbri, pappír, fatnaði 
og fleiri efnum sem geta 
myndað glóð.  

• A-eldar brenna bæði við 
yfirborð efnisins og inni í
því.  

• Besta slökkviefnið við slíka 
elda er kælandi efni sem 
með áhrifum sínum nær inn 
í innstu lög efnisins og 
slekkur þar með glóðina, 
t.d. vatn.



3

Brunaflokkar

• Bruni í eldfimum vökvum, 
s.s. alls konar olíum, 
málningu, feiti sem og í
föstu efni sem bráðnar. 

• Slíkir eldar brenna frá
yfirborði efnisins.  

• Besta slökkviaðferðin við 
B-elda er kæfing.  

• Ekki má nota vatn á B-
elda.

Brunaflokkar
Bruni í gasi.  Allt gas er 
flokkað undir þessa 
skilgreiningu.

D Bruni í málmum.

Rafmagnseldar ekki merktir sérstaklega. Í stað 
þess eru slökkvitæki merkt sérstaklega ef ekki 
má nota þau á rafmagnselda.

Merkingar á handslökkvitækjum

• Bókstafamerking er 
notuð til þess að gefa 
til kynna á hvaða elda 
slökkvitækið sé ætlað.

• Stærð tækisins og 
slökkvigildi á einnig 
að koma fram.

• 55A þýðir að tækið 
getur slökkt í bruna í 
A flokki að stærð 55.
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Vatnstæki

Loftþrýst:
• Úr ryðfríu stáli eða járni.
• Yfirleitt 9 – 10 lítra.
• Fyrir A-elda.
• Rör sem vatn fer um.
• Loftmælir við handfang.
• Handfang opnar tækið.
• Notkunartími: 50 sek.
• Kastlengd: 10 metrar.

Loft undir
þrýstingi

Sogrör

Vatn

Vatnstæki
Með þrýstihylki:
• Úr járni.
• Yfirleitt 9 – 10 lítra
• Fyrir A-elda
• Koltvísýringshylki inni  í 

tækinu.
• Notkunartími: 50 sek.
• Kastlengd: 5 - 7 metrar.
• Eru að úreldast.
• Geta verið varasöm –

gömul tæki geta gefið sig.
• Skoðið vel fyrir notkun.

Ýmislegt varðandi vatnstæki

• Setjið fingur framan við stút slöngunnar þegar 
mesti eldurinn hefur verið slökktur og sprautið 
þannig úr tækinu. Við þetta myndast úði sem 
slekkur mun betur og minnkar vatnsnotkun.

• Þegar slökkt er með vatni myndast alltaf mikið 
magn gufu.  Hitinn af gufunni getur brennt illa, 
þótt hitinn af eldinum sé þolanlegur.

• Aldrei má nota vatnstæki á olíueld eða eld í feiti. 
Það veldur aukinni útbreiðslu eldsins.

• Athugið að hægt er að setja frostlög á vatnstækin 
til að gera þau frostþolin.



5

Léttvatnstæki

• 6 – 9 lítra.
• Fyrir A- og B-elda.
• Froðublanda geymd 

undir þrýstingi.
• 3% - 6% blanda 

froðuefni.
• Hentug til að leggja 

froðufilmu yfir 
eldsneytisflekki.

Pressað loft eða

köfnunarefni

Froðublanda

Léttvatnstæki

Tvær mismunandi leiðir 
til að mynda froðufilmu:

• Ekki beina bununni beint 
í vökvann.

• Láta froðuna falla líkt og 
rigningu.

• Beina bununni að vegg 
eða lóðréttri fyrirstöðu.

Léttvatnstæki

Léttvatnsfilman flýtur 
undan froðunni:

• Froðan flýtur á 
eldsneytinu – léttvatn.

• Froðan hjaðnar fljótt.
• Vökvinn úr henni 

flýtur á eldsneytinu.
• Myndar þunna filmu.
• Fyrirbyggir uppgufun 

eldsneytis.
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Léttvatnstæki

• Virka ekki á vökva sem 
blandast vatni – alkóhól.

• Henta ekki á C- eða D-
elda.

• Ekki á “þrívíddarelda”.
• Léttvatn er tærandi.
• Notkunartími: u.þ.b. 40 

sek.
• Kastlengd: 5 - 7 metrar.
• Sérstakur stútur er á 

léttvatnstækjum.

Dufttæki

• Það er mjög 
mikilvægt að dufttæki 
notist uppistandandi 
vegna uppbyggingar 
tækisins.

• Tækið tæmist frá 
botni.

• Duft sem hefur sest til 
getur valdið erfið-
leikum við útlosun.

CO2 hylki

Duftrör

Duftsía

Duft

Inntak

Dufttæki

Með utanáliggjandi hylki:
• 6 - 12 kg.
• CO2 hylki utan á með krana.
• Koltvísýringurinn eykur 

rúmmál sitt 450 sinnum.
• Hreyfir við duftinu og þrýstir 

því út.
• Notkunartími: 10 - 30 sek.
• Kastlengd: 5 - 8 metrar.
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Dufttæki

Með innbyggðu þrýstihylki:
• 6 - 12 kg.
• Burðarhandfang efst.
• Hnappur uppi á tækinu.
• Öryggispinni í gegnum 

hnappinn með innsigli.
• CO2 hylki innbyggt.
• Notkunartími: 10 - 30 sek.
• Kastlengd: 5 - 8 metrar.

Dufttæki

Með innbyggðan þrýsting:
• 6 - 12 kg.
• Köfnunarefni eða CO2 á 

tækinu með innbyggðan 
þrýsting.

• Loftmælir við handfang.
• Notkunartími: 10 - 30 sek.
• Kastlengd: 5 - 8 metrar.

Duftvagn

• Er til í mörgum stærðum 
og gerðum.

• Á hjólum eða fasttengdur.
• Kastlengd 5 - 7 metrar.

• Varúð: Bakslag getur 
orðið töluvert vegna 
stærðar stútsins.

• Beinið ekki duftinu að 
fólki.
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Dufttæki 1 – 2 kg 

• Loftþrýst tæki með 
innbyggðum þrýstingi.

• Loki við handfang.
• Úr járni.
• 1 kg lágmarksmagn.
• Notkunartími: 9 - 11 sek.
• Kastlengd: 2 - 4 metrar.

Ýmislegt varðandi dufttæki

• Brunaflokkun A, B, C.
• Sérstök tæki fyrir D-elda - sérmerkt en líta 

yfirleitt eins út.
• Mikill kraftur er í tækjunum í upphafi – hvorki 

sprauta t.d. beint ofan í olíupoll né pott á eldavél. 
• Duft slekkur illa í glóð.
• Ef opnað hefur verið fyrir tækið þarf það að fara í 

hleðslu, getur lofttæmst á stuttum tíma (8 mín.).
• Margar gerðir tækja til á markaðinum.

Koltvísýringstæki CO2

• Brunaflokkun B og C.
• Á rafmagns- og olíuelda.
• Slekkur ekki glóðareld.
• Algengar stærðir: 2 - 7 kg.
• Á handvagni og sem kerfi 

þar sem eitt eða fleiri hylki 
eru tengd saman.

• Auðþekkt með stóra trekt.
• Oft ranglega kölluð 

kolsýrutæki.
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Koltvísýringstæki CO2

CO2 tæki 4 - 7 kg:
• Úr stáli - þung miðað við 

stærð.
• Neðra handfang er 

burðarhandfang.
• Tækið opnað með efra 

handfanginu.
• Notkunartími: 20 - 24 sek.
• Kastlengd: 1 - 2 metrar.

Koltvísýringstæki CO2

CO2 tæki 2 kg:
• Úr stáli - þung miðað við 

stærð.
• Neðra handfang er 

burðarhandfang.
• Tækið opnað með efra 

handfanginu.
• Trektin áföst eða 

hreyfanleg.
• Notkunartími: 8 sek.
• Kastlengd 1 - 2 metrar.

Koltvísýringstæki CO2

Koltvísýringsvagninn:
• Úr stáli.
• Margar stærðir.
• Notkunartími: Eftir stærð.
• Kastlengd: 1 - 2 metrar.
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Ýmislegt varðandi CO2 tæki

• Koltvísýringurinn er geymdur í stálhylki undir 
þrýstingi í vökvaformi.

• Rúmmál 450-faldast.
• Ryður súrefni frá.
• Hitastig efnisins fer í –79°C og myndar 

koltvísýringssnjó.
• Stúturinn hrímar og getur því leitt rafmagn.
• Stöðurafmagn myndast og getur gefið rafstuð.
• Neistar frá stöðurafmagni geta valdið íkveikju.

Ýmislegt varðandi CO2 tæki

• CO2 er kæfandi.
• Beinið koltvísýringnum að rótum eldsins og hrekið 

eldinn rólega til hliðar.
• Þegar slökkt er með CO2 minnkar súrefnismagnið í

rýminu, þar sem koltvísýringurinn ryður því í burtu.  
• Fyrstu einkenni hjá fólki að um minnkað súrefni sé

að ræða er hraðari öndun.
• Haldið aðeins um handföng vegna kuldaleiðni.

Ýmislegt varðandi CO2 tæki

• Athugið að þið eruð að ryðja súrefninu frá
eldinum þannig að ekkert má skilja eftir.

• Beinið aldrei CO2 að fólki, það gæti valdið kali.
• CO2 slökkvitæki slökkva ekki glóðarelda.
• Slökkvið glóðarelda með vatni.
• Ef opnað hefur verið innsigli á slökkvitæki, verður 

að fara með það í hleðslu.
• Margar aðrar gerðir og útfærslur til á markaðnum.



11

Halontæki

• Úr járni.
• Fyrir B- og C-elda.
• Halonið er í fljótandi 

formi í hylkjunum.
• Þrýst út með 

köfnunarefni.
• Notkunartími: 12 sek.
• Kastlengd: 6 metrar.

Ýmislegt varðandi Halontæki

• Eyðir ósonlaginu.
• Bannaður innflutningur.
• Tæki fást ekki hlaðin.
• Slökkvitæki og slökkvikerfi enn í notkun.
• Halon getur verið skaðlegt mönnum andi þeir því 

að sér.

Mismunandi opnunarbúnaður
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Slökkvigildi

Gerð hand-
slökkvitækis

Virkni Bruna-
flokkun

Notist á (+ og -)
Sérstakar athugasemdir

Vatnstæki Kæling A Notist á elda í föstu efni, 
timbur, vefnað, pappír
o.þ.h. Slekkur bæði loga 
og glóð.
Notist ekki á elda í olíu,
feiti né elda í virkum 
rafmagnstækjum sé
aðvörun þar að lútandi á
tækinu.

Slökkvigildi

Léttvatnstæki Kæling 
og 

kæfing

A+B Notist á elda í föstu efni, 
timbur, vefnað, pappír. 
Notist  einnig á elda í olíu 
og feiti. Notist ekki á elda
í virkum rafmagnstækjum 
sé aðvörun þar að lútandi
á tækinu.

Slökkvigildi

Koltvísýrings-
tæki
CO2

Kæfing B+C Notist á elda í virkum 
rafmagnstækjum, olíuelda 
og gas.
Má nota á A-elda en
slekkur illa glóð, slökkvið 
hana með vatni.
Notist ekki í litlum lokuðum 
rýmum  þar sem CO2 ryður 
burtu súrefninu.
Notist ekki á fólk, það gæti 
kalið.
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Slökkvigildi

Dufttæki Kæfing 
og 

efna-
verkun

A+B+
C

og D

Má nota á alla ABC elda.
Slekkur illa glóð í föstum 
efnum, slökkvið glóðina 
með vatni.
Sérstök tæki með sérhæfðu 
dufti fyrir elda í málmum.

Slökkvigildi

Halon 1211 Efna
Fræði
leg

B+C Má nota á B- og C-elda.
Slekkur ekki glóðarelda.
Farið ekki nær eldinum en 
svo að Halonið hafi 
öruggleg breytt sér í gufu 
er það kemur á eldinn.
Innflutningur á Haloni 
hefur verið bannaður,
nema með sérstöku leyfi 
Umhverfisráðuneytis og 
ekki fæst fyllt á tæki.

Viðhald og umhirða

• Slökkvitæki verður að 
skoða reglulega.

• Sérstaklega tæki í 
bílum og skipum.

• Slökkviliðsmenn ættu 
að kappkosta að 
þeirra tæki séu í lagi.

• Reglur um eftirlit og 
viðhald BR 1990.
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Viðhald og umhirða

• Er tækið á réttum stað og 
aðgengilegt?

• Er stúturinn óskemmdur og 
slangan í lagi?

• Eru einhverjar sjáanlegar 
skemmdir á tækinu?

• Eru upplýsingar um tækið og 
innihaldið læsilegar?

• Eru leiðbeiningar um notkun 
tækisins læsilegar?

• Eru innsigli órofin?
• Er tækið fullhlaðið og þrýstingur á 

mæli eðlilegur?
• Er skoðunar- og viðhaldsskráning 

í samræmi við reglur?

Viðhald og umhirða

• Einungis skal hlaða 
handslökkvitæki hjá 
viðurkenndum aðilum.

• Einstaklingar geta 
sjálfir hlaðið loftþrýst 
vatnstæki...

• ...en það er ekki sama 
hvernig staðið er að 
hleðslu. 

• Á myndinni er 
vatnstæki sem hlaðið 
var með 300 bara 
hleðslu.

Viðhald og umhirða

Skemmd tæki:
• Lek, ryðguð eða 

skemmd tæki þarf að 
taka úr umferð.

• Ekki reyna að gera við 
skemmd tæki.

• Farið með tækin í 
þrýstiprófun.

• Ef vafi er um skemmd 
skal taka tækið úr 
umferð.
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Viðhald og umhirða

• Eftir notkun handslökkvitækis skal fara með það í 
hleðslu á viðurkennda þjónustustöð. 

• Ekki er vitað hvenær kviknar í næst.
• Ekki má setja það “á sinn stað” án endurhleðslu.

Notkun handslökkvitækja

• Slökkviliðsmenn eiga 
að kunna á öll hand-
slökkvitæki.

• Mjög óheppilegt er að 
nota duft nálægt 
tölvum eða 
rafeindabúnaði.

• Almenningur telur 
slökkviliðsmenn vera 
sérfræðinga.

Flýtiskoðun

• Er innsiglið órofið?
• Tækið óskemmt að sjá?
• Slanga/stútur í lagi?
• Gefur þyngd til kynna að 

tækið sé fullt?
• Er þrýstingur á mæli 

eðlilegur?

Framkvæmið 
flýtiskoðun áður en 

farið er með slökkvitæki 
á eldstað !
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Notkun handslökkvitækja

• Veljið rétta tegund tækis.
• Verið viss um að eldurinn 

sé viðráðanlegur.
• Nálgist eld undan vindi.
• Þekkið kastlengd 

tækisins.
• Byrjið ekki of snemma að 

sprauta úr tækinu.
• Gætið þess að eyða ekki 

innihaldi til einskis.

Notkun handslökkvitækja

• Beinið slökkviefninu að 
rótum eldsins, ekki upp 
í eldtungurnar.

• Þekkið getu hverrar 
tegundar.

• Ekki sprauta of nærri 
eldinum, t.d. yfirborði á 
feiti.

• Minni tæki krefjast 
meiri nálægðar við 
eldinn.

• Vindur getur haft áhrif.

Notkun handslökkvitækja

• Góð hliðarhreyfing er 
mikilvæg, sérstaklega 
fyrir duft.

• Færið ykkur nær eftir að 
megineldur er slökktur.

• Varist hættuna á 
enduríkviknun.

• Hreyfið stútinn með hliðarhreyfingum fram og til 
baka.

• Hrekið eldinn rólega til hliðar með CO2. 
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Notkun handslökkvitækja

Notkun handslökkvitækja

Notkun handslökkvitækja
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Varúðarreglur

Áður en þið reynið að 
slökkva verið viss um:

• Að eldurinn sé 
viðráðanlegur fyrir 
ykkur.

• Að tækið henti á eldinn 
A,B,C,D.

• Að þið kunnið að nota 
tækið.

• Að möguleiki sé að 
hörfa.

Æfing

• Verið í viðeigandi hlífðarbúnaði.
• Veljið rétt tæki sem á við viðkomandi eld.
• Þekkið aðferðir við notkun.
• Hafið vindinn í bakið.
• Verið í hæfilegri fjarlægð.
• Hægt er að æfa tveir og tveir saman.
• Dragið ykkur til baka þegar búið er að slökkva.

Æfing

• Veljið tæki sem á við 
viðkomandi eldflokk.
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Æfing

• Verið í hæfilegri 
fjarlægð frá eldinum, 
s.s. hæfir kastlengd 
viðkomandi tækis.

• Beinið stútnum eða 
trektinni að rótum 
eldsins en ekki upp í 
eldtungurnar.

• VARÚÐ! Trektin á 
CO2 tæki og Halon 
tæki getur hélað. 
Gætið þess að snerta 
ekki með berum 
höndum. 

Æfing

• Hreyfið stútinn með 
hliðarhreyfingum fram 
og til baka.

• Með CO2; hrekið 
eldinn rólega til hliðar 
þar til eldurinn er 
slökktur.

• Ekki beina duftinu 
beint í eldfima vökva.

Æfing

• Gætið að hugsanlegri 
enduríkviknun.

• Verið viss um að 
eldurinn sé slökktur.

• Verið viðbúin að þurfa 
að slökkva aftur.



20

Kennslumynd


