
DISPOSITIVO  
FLEXCO ELEVATE™ i3
Dispositivos i3: 3 tipos de dispositivos exclusivos usados 
por geografia — EUA, Austrália e Global

Dimensões: 200 mm x 165 mm x 90 mm 
(7,875" x 6,375" x 3,5")

Diâmetros de eixo compatíveis: 60 mm e 73 mm 
(2,375" e 2,875")

Tipo de Raspador compatível: Pré-raspadores e 
raspadores secundários Flexco

Tipo de bateria: Cloreto de lítio-tionil  
não recarregável

Faixa de temperatura operacional: 
-30 °C a 65 °C (-22 ºF a 149 °F)

-20 °C a 40 °C (-4 ºF a 104 °F) em ambientes explosivos

Regulamentadores: FCC (EUA): RCM (Austrália); CE, 
ISED (Global)

Certificações, Normas: IP66, RoHS (EUA, Austrália e Global)

Ambientes explosivos: IECEx (Austrália); MSHA e ATEX 
(entre em contato com a Flexco sobre normas específicas)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
FLEXCO ELEVATE™ i3

SEGURANÇA

* Patente # 
10,836,585 

COMUNICAÇÕES SEM FIO
•  Comunicação celular: LTE CAT-M1 na AT&T (EUA);  

LTE CAT-M1 na Telstra (Austrália);  
2G/3G na AT&T (Global)

• Comunicação Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 
•  Comunicação sem fio Bluetooth®:  

Baixa energia  até 10 m de alcance

•  Segurança de ponta a ponta:  
Camadas de criptografia no sistema 
operacional e em trânsito

• Segurança de Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2



•  Segurança de ponta a ponta: Camadas de criptografia no sistema operacional e em trânsito – segurança em todas as 
fases da coleta e transmissão de dados

•  Segurança de Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2
•  Aplicativo móvel i3: Acesso baseado em permissão (somente usuários autorizados predefinidos podem acessar portais)
•  Painel i3: Acesso baseado em permissão (somente usuários autorizados predefinidos podem acessar portais); acesso 

aos dados por toda a vida útil da assinatura
•  Propriedade de dados: Todos os dados do raspador da correia i3 são de propriedade exclusiva do cliente

ACESSO A INSIGHTS  
FLEXCO ELEVATE™  

•  Aplicativo móvel i3: Compatível com Android, iOS
•  Painel i3: Otimizado para o Google Chrome, mas acessível pelo navegador de preferência

RECURSOS E BENEFÍCIOS 
ADICIONAIS  
FLEXCO ELEVATE™  

•  Suporte local de atendimento ao cliente Flexco
•  Conectividade celular com suporte regional
•  Atualizações periódicas automáticas de 

firmware e do software de dispositivo 
e painel

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
FLEXCO ELEVATE™ i3

FlexcoElevate.com

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo 
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Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com
Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.
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DADOS E SEGURANÇA  
FLEXCO ELEVATE™ 


