
         

Bảng số 01: Quy mô cung cấp và yêu cầu kỹ thuật công cụ - dụng cụ lao động 

năm 2022 cho Phòng an ninh hàng không – Cảng HKQT Cam Ranh 

1. Quy mô cung cấp 

 

STT Nội dung ĐVT SL 

1 Gậy nhựa chỉ dẫn giao thông  chiếc 08 

2 Đèn pin nghiệp vụ  bộ 16 

3 Tay dò kim loại cầm tay cái 03 

4 Còi nhựa thể thao  cái 130 

5 Gương soi gầm ô tô  bộ 03 

 

2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa cung cấp: 

 

STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

1 Gậy nhựa chỉ dẫn giao thông  

- Chất liệu: nhựa, phản quang. 

- Kích thước (mm): 45 x 34. 

- Trọng lượng (g): ≤ 100. 

- Dây đeo tay. 
 

2 Đèn pin nghiệp vụ  

- Chất liệu: Hợp kim nhôm bền, chắc, 

chống ăn mòn, chống nước, chống sốc. 

- Bóng đèn LED Cree XM-L U2 

160Lm/W 

- Độ sáng: 1000 lumens tối đa 

- 03 chế độ sáng: sáng thường, sáng mạnh 

và nhấp nháy. 

- Chiều dài (mm): 360. 

- Nguồn: pin sạc 26650 Li-ion 3,7V, 

4600mAh 

- Thời gian sạc: 16 giờ. 

- Thời gian sử dụng liên tục: 03 giờ (sáng 

mạnh); 12 giờ (sáng thường). 

- Trọng lượng đóng gói: 500g. 
 

3 Tay dò kim loại cầm tay 

- Máy có thể phát hiện được tất cả các kim 

loại có từ tính và không từ tính, bao gồm cả 

thép 

- Thiết bị không ảnh hưởng khi để cạnh 

người và miễn nhiễm cao với các tác động 

bên ngoài 

- Nguồn cung cấp: 2 pin AA có thể sạc lại 

(kèm bộ sạc pin BC140F). 



         

STT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật 

- Điều chỉnh: 3 nút chọn độ nhạy. 

- Báo động: quang học (đèn), âm báo và 

rung. 

- Thời lượng sử dụng pin: dài, bộ sạc pin 

cảm ứng nhanh với đế cắm HHDS. Báo pin 

yếu. 

- Nhiệt độ hoạt động: -40oC – 70oC. 

- Kích thước (mm): 360 x 80 x 40 

- Trọng lượng (g): 390 (bao gồm cả pin). 

- Tuân theo Tiêu chuẩn NIJ 0602.02 và NIJ 

0602.03 (phát hiện kim loại). 
 

4 Còi nhựa thể thao  

- Chất liệu: nhựa (an toàn cho sức khỏe). 

- Thiết kế không hạt, âm thanh to, thanh. 

- Kèm dây đeo cùng màu (nhiều màu). 
 

5 Gương soi gầm ô tô  

- Chất liệu: 

+ Tay cầm bằng nhôm. 

+ Gương cầu lồi Polyme (loại cao cấp). 

- Đường kính 30cm, độ dày mặt gương 

2mm. 

- Kích thước gậy 2.6m (nhiều đoạn liên kết), 

bánh xe, đèn pin LED. 

- Mặt gương: Acrylic có độ cứng cao, chống 

trầy xước. 

- Dùng trong các cổng bảo vệ, các bãi xe, 

trong nhà máy, xí nghiệp, sân bay… 

- Ưu điểm: nhẹ, độ bền cao. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


