


A Pósitron é uma das principais fabricantes de som automotivo 
e referência no desenvolvimento de soluções tecnológicas em 
segurança eletrônica e rastreamento.

Pertencente ao Grupo norte-americano Stoneridge, com 
presença na Europa, Ásia e Américas, a companhia também é 
uma das principais fornecedoras de equipamentos genuínos 
para as montadoras de veículos na América Latina.

Conhecida por sua ampla gama de produtos, com alarmes 
para automóveis, motocicletas e caminhões, rastreadores 
e bloqueadores, vidros e travas elétricas, sensores de 
estacionamento e som automotivo. 

Com plantas em Campinas (SP) e Manaus (AM) e uma filial em 
Buenos Aires, na Argentina.

ALARMES
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Comando do alarme 
via smartphone

Aviso sonoro de 
lanterna ligada

Liga/Desliga o 
rádio pelo alarme

Bluetooth Low 
Energy

Controle remoto com 
sistema “anticlonagem”

Controle de presença com 
sensor de movimento e menor 
consumo de bateria

Acendimento automático 
dos faróis e lanterna

Modo assalto passivo por 
porta e ignição (função 
resgate)

O modelo de alarme mais avançado 
do mercado. Controle todas as funções 
do alarme na tela do seu smartphone, 
através de aplicativo exclusivo.

CYBER PX 360

Controle todas as funções do alarme 
na tela do seu smartphone, através 

de aplicativo exclusivo.

Com duas saídas auxiliares e função 
modo assalto passivo por interruptor 
de porta e ignição. Mais conforto e 
segurança para você.

O alarme com a melhor relação 
custo e benefício para você, com 
acendimento automático dos faróis 
e função modo assalto passivo por 
interruptor de porta e ignição.

SEU VEÍCULO PROTEGIDO ALARMES

CYBER FX 360

EXACT 360

Compatível com controle 
remoto com a função 
presença1

Acendimento automático 
dos faróis e lanterna

Controle remoto com 
sistema “anticlonagem”

Duas saídas 
auxiliares

Modo assalto passivo por 
porta e ignição (função 
resgate)

Liga/Desliga o 
rádio pelo alarme

Acendimento automático 
dos faróis e lanterna

Controle remoto com 
sistema “anticlonagem”

Desativação temporária 
dos sensores de 
ultrassom

Modo assalto passivo 
por porta e ignição 
(função resgate)

Liga/Desliga o 
rádio pelo alarme

Saída auxiliar

1. Controle vendido separadamente.
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Saída auxiliar
Controle de presença com 
sensor de movimento e 
menor consumo de bateria

Desativação temporária 
dos sensores de 
ultrassom

Liga/Desliga o 
rádio pelo alarme

TABELA COMPARATIVA
Alarmes Veículos

Função Bluetooth

Teste da função presença

Rearme automático do alarme 

Controle de som

Função Modo Assalto por controle

Pisca setas (pelo controle remoto Pósitron)

Luz de aproximação (pelo controle Pósitron)

Trava automática “Autolock”

Aviso de lanterna ligada através da sirene

Funções do controle remoto em seu Smartphone 
(android/iOS em Aplicativo Exclusivo Pósitron)

Função Modo Assalto por interruptor de 
porta e ignição

Cancelamento temporário do sensor de 
ultrassom (pelo controle remoto)

Localização do veículo através da última conexão 
(localização via aplicativo Pósitron)

Permite cancelar o beep ao ativar e desativar o 
alarme pelo controle remoto

Permite comandar as travas elétricas do veículo 
por controle remoto 

Compatível com controle remoto com a função 
presença (incluso no kit)

Compatível com controle remoto com a função 
presença (adquirido separadamente)

Controle de presença com sensor de movimento 
e menor consumo de bateria

Arme e Desarme pela chave original do veículo
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Ideal para quem quer utilizar o alarme 
direto na chave original do veículo.

KEYLESS 360

Aviso sonoro de 
lanterna ligada

Controle remoto com 
sistema “anticlonagem”

Modo assalto passivo por 
porta e ignição (função 
resgate)

Utiliza a chave original 
do veículo2

Bateria de longa 
duração Alarme Bivolt Bateria BACKUP

 Este alarme possui bateria 
backup que dispara o alarme 
caso a bateria principal do veículo 
seja desconectada. Pode ser 
instalado em carros e caminhões.

TX 360

ALARME PARA 
CAMINHÃO

Controle remoto com 
sistema “anticlonagem”
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2. Consulte a compatibilidade 
em www.positron.com.br

Acompanha controle remoto 
de presença DPN74

Aviso sonoro de 
lanterna ligada
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100% em modo presença Módulo com sensor de 
movimento4

Ativação e desativação 
automática

Modo assalto passivo por 
ignição e descanso lateral5 
(função resgate)
Controle de presença com 
sensor de movimento e 
menor consumo de bateria

Alarme para moto com proteção 
extra através da função modo 
assalto passivo, por interruptor de 
descanso lateral e ignição.

PX G8
DUOBLOCK

UNIVERSAL

PRÓ G8
DUOBLOCK

UNIVERSAL

Chave master 
no módulo

Controle remoto com 
sistema “anticlonagem”

Alarme com o melhor custo e 
benefício e toda tecnologia Pósitron. 
Baixo consumo de bateria e 
proteção contra disparos falsos e 
chave master no módulo.

100% em modo presença Módulo com sensor de 
movimento4

Proteção contra 
disparos falsos

Proteção contra 
disparos falsos

Ativação e desativação 
automática

TABELA COMPARATIVA
Alarmes Veículos

Temporização da luz de cortesia

Exclusiva Tecnologia PAN 

Relatório do último disparo

Saída temporizada 30 segundos

Bateria backup

Alarme Bivolt

Gravação de até 4 controles 

2 saídas auxiliares que possibilitam o acionamento 
de até 2 equipamentos do seu veículo3

Disparo do alarme quando houver 
desconexão da bateria do veículo

Controle remoto com Sistema Pósitron 
anticlonagem

Disparo do alarme em caso de retirada das 
cápsulas receptoras de ultrassom

Beep personalizado ao ativar e desativar o alarme 
(6 opções diferentes)

Acendimento dos faróis e lanternas após 
funcionamento do motor do veículo

Acendimento dos faróis e lanternas 10 segundos 
após ligar a ignição do veículo

Habilita ou desabilita Beep de ativação 
e/ou desativação

3. Auxiliar 1: O modelo KL360 possui 4 modos de funcionamento configurada uma por vez: 
acendimento dos faróis e laternas após funcionamento do motor do veículo, acendimento dos 
faróis e lanternas 10 segundos após ligar a ignição do veículo, temporização 30 Segundos, 
temporização da luz de cortesia; Auxiliar 2: Os modelos Cyber EX, FX e PX  possuem 4 modos de 
funcionamento configurados uma por vez: acendimento dos faróis e laternas após funcionamento 
do motor do veículo, acendimento dos faróis e lanternas 10 segundos após ligar a ignição do 
veículo, temporização 30 segundos, temporização da luz de cortesia.
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Controle de presença com 
sensor de movimento e 
menor consumo de bateria

Controle de presença com 
sensor de movimento e 
menor consumo de bateria

100% em modo presença

100% em modo presença

Módulo com sensor de 
movimento4

Módulo com sensor de 
movimento4

Proteção contra 
disparos falsos

Proteção contra 
disparos falsos

Ativação e desativação 
automática

Ativação e desativação 
automática

Chave master 
no módulo

Chave master 
no módulo

Com função modo assalto por 
presença, com acionamento 
automático. Mais segurança e 
tecnologia para sua moto com baixo 
consumo de bateria.

Alarme dedicado que mantém a 
originalidade da moto, pois possui 
todos os conectores originais e não 
requer o corte de fios.

SEU VEÍCULO PROTEGIDOALARMES

TABELA COMPARATIVA
Alarmes Moto

Modo assalto por controle de presença

Desativação momentânea do sensor de movimento

Módulo com sensor de movimento (acelerômetro)

Sistema Pósitron anticlonagem 

Teste de alcance do controle de presença

Alarme Universal

Baixo consumo da bateria da motocicleta

Gravação de até 4 controles

Teste da função presença

Controles remotos com sensor de movimento (acelerômetro)
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UNIVERSAL
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4. Caso o alarme esteja ativado e a motocicleta seja movimentada, o alarme entrará em disparo.  
5. A função será desativada pelo “botão secreto” que estará oculto na motocicleta. Requer que a 
motocicleta possua sensor/interruptor original no descanso lateral (pezinho). 

*Consulte a compatibilidade com a sua moto em: www.positron.com.br 

Alarme dedicado com conectores originais plug & play 
compatível com as principais motocicletas do mercado.

Modo assalto por interruptor de descanso lateral 
“pezinho” e ignição (função resgate)

Controle remoto de presença inteligente com longa 
duração de bateria

Beep personalizado de ativação e/ou desativação 
(6 opções diferentes)

Chave Master no módulo, permitindo a programação das 
funções do alarme de forma simples, rápida e fácil

Proteção eletrônica nas saídas de setas – Proteção 
contra curto-circuito e queima de painel

Maior estabilidade de transmissão entre controle 
remoto e módulo

Senha Secreta pela ignição para habilitar 
ou desabilitar o alarme 

DEDICADO*

O menor módulo do mercado!

Permite cancelar o beep ao ativar e desativar o 
alarme pelo controle remoto
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Conexão Bluetooth

Entrada auxiliar 
frontal P2 (áudio)

Painel flip-down 
e removível

Entrada USB frontal

Conexão Bluetooth

Loudness - Reforça os 
graves e os agudos

Reprodução contínua ou 
aleatória de músicas Sintonizador AM/FM

Amplificado
Classe DEntrada USB frontal

SP2230 BT SP4340 BT

MP3 Player com Bluetooth 
Viva-Voz, Áudio Streaming, 
conexão USB e Receptor FM. 

DVD Player com entrada USB, entrada auxiliar 
frontal P2 e para a sua segurança e comodidade, 
conexão Bluetooth Viva-Voz, Áudio Streaming.

SP2240 BT
MP3 Player Automotivo com 
Bluetooth Viva-voz, Áudio 
Streaming, conexão USB e 
Receptor AM/FM. 

CONECTIVIDADE E TECNOLOGIA!CONECTIVIDADE E TECNOLOGIA! MULTIMÍDIAMULTIMÍDIA

MIRROR CONNECT*

BLUETOOH

TECNOLOGIA

CONFORTO,
PRATICIDADE E

SEGURANÇA!

A tecnologia multimídia que permite 
espelhamento total do seu aparelho 
smartphone Android na tela 
touchscreen do som automotivo.

Conexão Bluetooth

Loudness - Reforça os 
graves e os agudos

Reprodução contínua ou 
aleatória de músicas Sintonizador FM

Amplificador
Classe DEntrada USB frontal

Entrada para 
câmera de ré

Saída para monitor 
de vídeo externo

*O recurso Mirror Connect é compatível até a versão 9 do Android 
e pode ocorrer incompatibilidades com Smartphone.
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Mirror Connect: 
espelhamento para Android Conexão Bluetooth

Entrada USB frontal Entrada para 
câmera de réComando de volante - SWC

Conexão Bluetooth

Entrada para 
câmera de ré

Mirror Connect: 
espelhamento para Android

Comando de volante - SWC

Entrada USB frontal

Saída para monitor 
de vídeo externo

SP6730 DTVSP6330 BT
DVD Player com tela LCD 7” retrátil e touchscreen, função Mirror 
Connect para Android, sintonizador de TV Digital, conexão Bluetooth 
Viva-Voz, Áudio Streaming e Lista de Contatos, conexão USB, leitor de 
Micro SD-Card e entrada para câmera de ré.

DVD Player com tela LCD 7” retrátil e touchscreen, função Mirror Connect 
para Android, conexão Bluetooth Viva-Voz, Áudio Streaming e Lista de 
Contatos, conexão USB, leitor de Micro SD-Card e entrada para câmera de ré.

CONECTIVIDADE E TECNOLOGIA! MULTIMÍDIACONECTIVIDADE E TECNOLOGIA!MULTIMÍDIA

Sintonizador de TV 
digital integrado

* Verificar a disponibilidade do sinal na sua cidade.
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Conexão Bluetooth

Entrada para 
câmera de ré

Mirror Connect: 
espelhamento para Android

Comando de volante - SWC

Entrada USB frontal

Conexão Bluetooth Mirror Connect: 
espelhamento para Android

Entrada USB frontal Entrada para 
câmera de ré Comando de volante - SWC

Saída para monitor 
de vídeo externo

Conexão Bluetooth

Entrada para 
câmera de ré

Mirror Connect: 
espelhamento para Android

Comando de volante - SWC

Entrada USB frontal

Saída para monitor 
de vídeo externo

DESIGN MODERNO E CHEIO 
DE CONECTIVIDADE!

SP8530 BT

SP8230 LINK

Central multimídia 
touchscreen com tela de 6.2”, 
função Mirror Connect para 
Android, conexão Bluetooth 
Viva-Voz, Áudio Streaming, 
conexão USB, saída para 
monitor externo.

Central multimídia deckless 
touchscreen com tela de 6.2”, 
função Mirror Connect para 
Android, conexão Bluetooth Viva-
Voz, Áudio Streaming e Lista de 
Contatos, conexão USB, leitor de 
Micro SD-Card e entrada para 
câmera de ré.

SP8730 DTV

CONECTIVIDADE E TECNOLOGIA!

Central multimídia touchscreen com tela de 6.2”, função 
Mirror Connect para Android, sintonizador de TV Digital, 
conexão Bluetooth Viva-Voz, Áudio Streaming e Lista de 
Contatos, conexão USB, e conexão SWC. 

Sintonizador de TV 
digital integrado

Leitor de SD-Card

MULTIMÍDIA

Leitor de disco
CD / DVD

Leitor de disco
CD / DVD * Verificar a disponibilidade do sinal na sua cidade.
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TABELA COMPARATIVATABELA COMPARATIVA
Som Automotivo: RetrátilSom automotivo: Mp3 Player

Entrada para USB frontalEntrada para USB frontal

Mirror ConnectSintonizador de AM

Bluetooth - Streaming de áudioBluetooth - Streaming de áudio

Leitor de cartão SDLeitor de cartão SD

Controle RemotoControle Remoto

IluminaçãoIluminação

Leitor de Disco (CD/DVD)Leitor de Disco (CD/DVD)

TV digital integradaSintonizador FM

Bluetooth - Viva VozPainel Flip Down destacável

4 opções de fundo de telaSintonizador de rádio automático

Saída para subwoofer pré-amplificadaSaída para subwoofer pré-amplificada

LED Branco

Azul Azul Azul Azul Azul

LED Branco
Tela LCD, 

widescreen
Tela LCD, 

touchscreen 6.2”
Tela LCD, 

touchscreen 6.2”

Saída de vídeo para monitor externoSaída de vídeo para monitor externo

Entrada auxiliar P2Entrada auxiliar P2

Entrada auxiliar RCAEntrada auxiliar RCA

Entrada para Câmera de réEntrada para Câmera de ré

Regulagem de ângulo de telaBluetooth - Viva Voz

Comando de Volante - SWCReprodução de vídeos

TelaTela
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Saída pré-amplificada (RCA)Saída pré-amplificada (RCA)
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TABELA COMPARATIVA
Som automotivo: Multimídia

Entrada para USB frontal

Mirror Connect

Bluetooth - Streaming de áudio

Leitor de cartão SD

Controle Remoto

Iluminação

Leitor de Disco (CD/DVD)

Sintonizador de TV digital

Bluetooth - Viva Voz

4 opções de fundo de tela

Saída para subwoofer pré-amplificada

Saída de vídeo para Monitor externo

Entrada auxiliar P2

Entrada auxiliar RCA

Entrada para Câmera de ré

Reprodução de vídeos

Comando de Volante - SWC

Tela

SP
82

30
 L

IN
K

SP
85

30
 B

T
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87

30
 D

TV

Saída pré-amplificada (RCA)

Tela LCD, 
touchscreen 

6.2”

Tela LCD, 
touchscreen 

6.2”

Tela LCD, 
touchscreen 

6.2”

Azul ou
âmbar

Azul ou
âmbar

Azul ou
âmbar

MÓDULOS DE VIDRO
ANTIESMAGAMENTO
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Pronnect
280/480AE

NOVOS MÓDULOS 
UNIVERSAIS PÓSITRON

ANTIESMAGAMENTO

PRONNECT 280

PRONNECT 480

UNIVERSAL

UNIVERSAL

Função antiesmagamento

Menor consumo 
de bateria do mercado

Atende a resolução do CONTRAN 468/2013

Subida e/ou descida dos vidros com apenas 
um toque rápido nos interruptores

Fácil configuração e 
programação

Acionamento sonoro quando o vidro encontrar 
um obstáculo ou quando não efetuar o fechamento 
(após o acionamento do alarme Pósitron)

MAIS CONFORTO E SEGURANÇA NA SUBIDA 
E/OU DESCIDA DOS VIDROS DO SEU CARRO.
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ACESSÓRIOS
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Auxilia a realizar manobras 
na hora de estacionar com 
ativação automática ao 
engatar a marcha ré.

Controle remoto de alarme tipo 
canivete. Mais praticidade e 
estilo na hora de acionar seu 
alarme Pósitron.

Tecnologia e qualidade da marca 
líder em segurança automotiva 
com acionamento através dos 
alarmes Pósitron. Segurança, 
durabilidade, conectividade e 

tecnologia para seu automóvel.

Acionamento automático ao 
engatar a marcha ré

Possui LED indicador de 
ativação e desativação

Travamento e destravamento 
automático das portas do carro*

Resistente à interferência de 
ruídos eletromagnéticos

Bateria de longa 
duração

Resistente às condições climáticas 
com proteção anticorrosão

Sinais sonoros alertam sobre veículos 
ou objetos próximos aos sensores

Informa no display audiovisual a distância 
e/ou direção dos obstáculos mais próximos

Tecnologia anticlonagem Rolling Code e 
New Flex Code configurável

Fácil instalação, preservando 
seu carro

Substitui a chave original do veículo 
e o controle do alarme6

Atende aos padrões de qualidade 
e resistência das montadoras

PS210 PX80

ELÉTRICAS

SENSOR DE CONTROLE
ESTACIONAMENTO CANIVETE

TRAVAS

DISPONÍVEL EM 
3 CORES

MAIS PRATICIDADE E CONFORTO AO SEU ALCANCE ACESSÓRIOSMAIS PRATICIDADE E CONFORTO AO SEU ALCANCEACESSÓRIOS

Produto compatível com a linha automotiva Cyber (a partir da linha 2000). 
6. Requer lâmina da chave (vendida separadamente).

* Através do alarme Pósitron.
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SIGA A PÓSITRON 
NAS REDES SOCIAIS

fb.com/positronfanpage

youtube.com/positronvideos

@positron_brasil

PST Electronics - Pósitron

Agora, você também pode adquirir os acessórios 
Pósitron pelo site: positrondireto.com.br

Neste portal você encontra    
opções de produtos da linha de 
áudio, alarme e componentes 
eletrônicos.

Aproveite também para conferir a 
seção “Queima de Estoque” com 
promoções imperdíveis. 

Ficou muito mais rápido e prático 
adquirir nossos produtos. 

MAIS UMA SOLUÇÃO 
PÓSITRON PARA 
FACILITAR O SEU 
DIA A DIA!
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Informações sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. Imagens meramente 
ilustrativas. Consulte nosso site para 
mais informações.

fb.com/positronfanpage
youtube.com/positronvideos
@positron_brasil

PST Electronics - Pósitron

www.positron.com.br


