CATÁLOGO

DE PRODUTOS

Nossa História
Fundada em Agosto de 1988, a SOFT Eletrônica tinha como objetivo o desenvolvimento e manutenção de produtos elétricos e eletrônicos para terceiros. Em 1995
a empresa altera o seu ramo de atividade para desenvolvimento, produção e comercialização de eletrônica automotiva. A nova fase inicia-se com o lançamento do
primeiro alarme automotivo microcontrolado e SMD, com sirene integrada do Brasil, o modelo ST 101.
Em 1997 começam a surgir as primeiras parcerias para o fornecimento dos módulos eletrônicos feitos sob medida (Cofre Eletrônico e Balança Eletrônica) e
é lançada a nova linha de Alarmes e Módulos de automação de Vidros Elétricos: AVS 2X e AVS 4X. O ano de 1998 foi marcado pelo lançamento de diversos
produtos e também pela expansão do mercado, devido ao trabalho de representantes em todas as regiões do país. Inicia-se os trabalhos no segmento OEM para
integradores de Kit´s de Vidro Elétrico.
Em Outubro de 2000 é inaugurada a nova sede no bairro Hauer em Curitiba-PR, com uma área de 700 m2. Em 2004 o primeiro acordo de produção terceirizada
acontece com o desenvolvimento e lançamento da linha de CPUs para balanças eletrônicas com interface RS232 e RS485, em parceria com empresa do ramo de
pesagem.
A reestilização dos produtos aconteceu entre os anos de 2005 e 2007, os quais passaram a ter gabinetes em policarbonato com design moderno e cores
translucidas para deixar visível toda a tecnologia utilizada em nossos produtos. Para atender o crescente aumento na demanda,no ano de 2009 foi planejada a
abertura de mais uma unidade fabril e logo no início de 2010, a nossa planta em Pato Branco foi inaugurada. Localizada em um dos maiores polos eletrônicos do
Brasil, e com uma área de 1350m² foi possível aumentar a capacidade produtiva da empresa e a criação de novos setores como Injeção Plástica e fabricação de
Chicotes para Vidros Elétricos Automotivos. Para concluir os planos de expansão a unidade produtiva de Curitiba foi transferida para a Cidade Industrial de Curitiba,
com uma área de 1800 m², capacidade infinitamente maior, além dos mais altos padrões de tecnologia e qualidade produtiva. Essa planta fica responsável
por toda a parte Administrativa, Engenharia de Desenvolvimento e Produção de Placas Eletrônicas, oferecendo aos clientes/parceiros soluções completas e
personalizadas desde o projeto do produto até a entrega do mesmo.
Entre os anos de 2011 e 2014 foram criadas 3 novas marcas:
SOFT Automotiva: Atua no segmento automotivo com marca própria e produtos 100% nacionais focados ao conforto e segurança dos motoristas;
SOFT Montagem: Oferece uma das melhores estruturas para fabricação de placas eletrônicas para terceiros do Brasil, com máquinas de última geração, suporte
técnico e gerenciamento de matéria prima;
SOFT LED: Desenvolvimento e produção de iluminação a LED voltado à indústrias, comércio e agronegócio.
Pensando em melhorar o fluxo de processo e otimizar a produção, a unidade de Pato Branco foi ampliada em 2016, sendo capaz de produzir toda a necessidade
comercial e atendendo os seus clientes com maior velocidade. O escritório administrativo foi transferido para o bairro Água Verde em Curitiba-PR, local amplo e
central, facilitando a logística de seus colaboradores e acesso a parceiros e clientes.
Os anos de 2017 e 2018 foram de grandes avanços tecnológicos, foi desenvolvido as primeiras soluções Bluetooth e logo diversas parcerias foram criadas
gerando conectividade entre smartphone e dispositivos eletrônicos. A linha automotiva passou por uma nova reestilização, mas o grande destaque ficou por conta
do lançamento da primeira central para vidros elétricos automotivos com antiesmagamento configurável por Bluetooth do mercado.
Para manter seu continuo crescimento o Grupo adquiriu empresas e lançou 2 novas marcas no mercado. A LOCKTRONIC responsável pela apresentação da
mais nova e moderna linha de alarmes e produtos para proteção automotiva. A segunda marca e não menos inovadora é a BEE LINK, que trás em seu DNA,
TECNOLOGIA e CONECTIVIDADE.

Política de Qualidade SOFT Eletrônica
Satisfazer nossos clientes melhorando continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade, através de nosso comprometimento com a excelência em tecnologia.
Escopo do sistema de gestão da qualidade ISO9001:2015
Projeto, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos automotivos, lâmpadas LED (direcional e omnidirecional) e balanças digitais. Montagem e assistência técnica de placas
eletrônicas.
Missão
Desenvolver e fabricar soluções tecnológicas destinadas a atender às necessidades de seus clientes, na América Latina, com excelência em tecnologia e custos adequados a seus
negócios.
Visão
Ser reconhecida, até 2021, como um empresa sólida e confiável destacando-se pela tecnologia avançada, parque fabril moderno e por equipe capacitadas e comprometidas com
qualidade total.
Valores
Ética, nossa conduta deve refletir os mais altos padrões de ética;
Inovação e Flexibilidade, antecipar tendência e customizar soluções às necessidade propostas;

Parcerias, consolidar parcerias com a filosofia de que “juntos nossa marca fica muito mais forte”.
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Disponível para Android e iOS
No APP Instale SOFT você encontra os produtos SOFT
Automotiva, Assistente Técnico Virtual, Manuais,
Esquemas de Ligação, Lojista e Distribuidor mais
próximo. Tudo isso com um layout leve e fácil de usar.
•Mais de 600 Veículos Suportados;
•Mais de 400 Produtos;
•Mais de 250 Esquemas de Ligação;
•Mais de 200 Lojistas e Distribuidores;
Procure por Instale SOFT na sua loja de aplicativos.
Aplicativo 100% Gratuito.

Escaneie e baixe
gratuitamente

Interface para Volante

Interface para Volante

Interface para Volante

Bee SWC

Bee Renault

Bee CAN

Interface de volante resistiva (analógica)
Compatível com rádios PIONNER, KENWOOD,
ALPINE, CLARION, JVC, SONY, LG, PHILIPS e outros
Conexão P2 ou Wire

Interface de Volante compatível com linha Renault
Compatível com rádios PIONNER, KENWOOD,
ALPINE, CLARION, JVC, SONY, LG, PHILIPS e outros
Conexão P2 ou Wire

Interface de volante Digital (CAN)
Compatível com rádios PIONNER, KENWOOD,
ALPINE, CLARION, JVC, SONY, LG, PHILIPS e outros
Conexão P2 ou Wire

Modelo: AA.53.0001

Modelo: AA.53.0002

Modelo: AA.53.0003

Desbloqueio de Tela

Bee Unlock

Interface de desbloqueio de central multimídia, libera o vídeo quando o veículo
está em movimento e libera entrada da câmera de ré, nos veículos com central
multimídia original
Plug and play

CÓDIGO PRODUTO

MONTADORA

ANO

DESCRIÇÃO

PLUG AND PLAY

ENTRADA DE ÁUDIO E
VÍDEO PARA TV DIGITAL OU
ESPELHAMENTO

ENTRADA DE
CÂMERA DE RÉ

AA.51.0001

TOYOTA

15 - 19

BEE UNLOCK UNIQUE COROLLA

SIM

SIM

-

SAÍDA PARA ENCOSTO TROCA DE CANAIS PELO
TRASEIRO
CONTROLE DE VOLANTE
SIM

-

OUTROS

-

AA.51.0001

TOYOTA

14 - 19

BEE UNLOCK UNIQUE HILUX

SIM

SIM

-

SIM

-

-

AA.51.0001

TOYOTA

14 - 19

BEE UNLOCK UNIQUE SW4

SIM

SIM

-

SIM

-

-

AA.51.0002

TOYOTA

18 - 19

BEE UNLOCK UNIQUE YARIS

SIM

-

SIM

-

-

MULTIMIDIA ORIGINAL HARMAN

AA.51.0003

MITSUBISHI

-

BEE UNLOCK UNIQUE MITSUBISHI ASX

SIM

-

-

-

-

MULTIMIDIA ORIGINAL CLARION

AA.51.0003

MITSUBISHI

-

BEE UNLOCK UNIQUE MITSUBISHI OUTLANDER

SIM

-

-

-

-

MULTIMIDIA ORIGINAL CLARION

AA.51.0003

MITSUBISHI

-

BEE UNLOCK UNIQUE MITSUBISHI LANCER

SIM

-

-

-

-

MULTIMIDIA ORIGINAL CLARION

AA.51.0003

MITSUBISHI

-

BEE UNLOCK UNIQUE MITSUBISHI L200

SIM

-

-

-

-

MULTIMIDIA ORIGINAL CLARION

AA.51.0003

MITSUBISHI

-

BEE UNLOCK UNIQUE MITSUBISHI TRITON

SIM

-

-

-

-

MULTIMIDIA ORIGINAL CLARION

AA.51.0003

MITSUBISHI

-

BEE UNLOCK UNIQUE MITSUBISHI PAJERO FULL

SIM

-

-

-

-

MULTIMIDIA ORIGINAL CLARION

AA.51.0003

MITSUBISHI

-

BEE UNLOCK UNIQUE MITSUBISHI TR4

SIM

-

-

-

-

MULTIMIDIA ORIGINAL CLARION

AA.51.0004

-

-

BEE UNLOCK CLARION

-

-

-

-

-

MULTIMIDIA ORIGINAL CLARION

AA.51.0005

NISSAN

2016

BEE UNLOCK UNIQUE FRONTIER

SIM

-

-

-

-

MULTIMIDIA ORIGINAL CLARION
NX403B

AA.51.0006

NISSAN

17 - 19

BEE UNLOCK UNIQUE KICKS

SIM

-

-

-

-

MULTIMIDIA ORIGINAL MULTI-APP

AA.51.0007

HYUNDAI

14 - 15

BEE UNLOCK UNIQUE HB20 <15

SIM

SIM

SIM

-

-

-

AA.51.0008

HYUNDAI

16 - 19

BEE UNLOCK UNIQUE HB20 >16

SIM

SIM

SIM

-

SIM

-

AA.51.0009

HYUNDAI

16 - 18

BEE UNLOCK UNIQUE CRETA TV

SIM

SIM

-

-

SIM

-

AA.51.0010

HYUNDAI

16 - 18

BEE UNLOCK UNIQUE CRETA

SIM

-

-

-

-

-

AA.51.0011

HYUNDAI

16 - 18

BEE UNLOCK UNIQUE SANTA FÉ TV

SIM

SIM

-

-

SIM

-

AA.51.0012

HYUNDAI

16 - 18

BEE UNLOCK UNIQUE SANTA FÉ

SIM

SIM

-

-

-

-

AA.51.0013

HYUNDAI

16 - 18

BEE UNLOCK UNIQUE Ix35 TV

SIM

SIM

-

-

SIM

-

AA.51.0014

HYUNDAI

16 - 18

BEE UNLOCK UNIQUE Ix35

SIM

SIM

-

-

-

-

AA.51.0015

FIAT

2019

BEE UNLOCK UNIQUE ARGO

SIM

-

SIM

-

-

PARA TELA 9”
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Alarme Universal com 2 controles remotos

Alarme Universal com 1 controle remoto

Sensores de Ultrassom, portas e capô
Comandos para travas elétricas e fechamento/abertura de vidros (requer central ou
acessório de levantamento de vidro SOFT)
Saída para desligar rádio (necessita RE10)
Acompanha sirene
Relatório de disparo
Aviso de porta aberta

Sensores de Ultrassom, portas e capô
Comandos para travas elétricas e fechamento/abertura de vidros (requer central ou
acessório de levantamento de vidro SOFT)
Saída para desligar rádio (necessita RE10)
Acompanha sirene
Relatório de disparo
Aviso de porta aberta

Modelo: AA.33.0001

Modelo: AA.33.0006

Bloqueio Integrado

Bloqueio Integrado

Alarme Universal com 2 controles remotos

Compatível com veículos com travamento por controle remoto original

Sensores de Ultrassom, portas e capô
Comandos para travas elétricas e fechamento/abertura de vidros (requer central ou
acessório de levantamento de vidro SOFT)
Saída para desligar rádio (necessita RE10)
Bloqueio integrado
Acompanha sirene
Relatório de disparo
Aviso de porta aberta

Sensores de Ultrassom, portas e capo
Bloqueio integrado
Acompanha sirene
Relatório de disparo
Aviso de porta aberta

Modelo: AA.33.0007
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Modelo: AA.33.0002

Par de sensores Ultrassom para veículos com sistema de alarme original
Comanda disparo de buzina

Controle remoto para acionamento de Alarme Locktronic Control, Block e One
2 teclas
Função auxiliar mantendo (CADEADO ABERTO) quando pressionado por 3
segundos

Modelo: AA.33.0003

Modelo: AA.33.0005

Micro Alarme

Micro Alarme

Aviso por LED
Relê para bloqueio integrado

Relê para bloqueio integrado
Aviso por LED
Função antiassalto e micro alarme
Função manobrista
Saída para sirene 12V (uso opcional)

ST 0

ST 1

Modelo: AA.41.0009

Modelo: AA.41.0007
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Leitura

Aviso

DIGITAL

SETA+TRAVA

Central para 2 Vidros Elétricos

Central para 2 Vidros Elétricos

Contagem de pulsos DIGITAL
Diversos algoritmos para contagem de pulsos
100% Compatível com Configurador BlueSOFT Digital
Mais de 500 ajustes configuráveis possíveis
Consumo abaixo de 2mA
Função Antiesmagamento
Exclusiva função 100Force
Subida e Descida Automática
Compatível com botões resistivos e de baixa/alta corrente pulso positivo
Temporização integrada
Mapeamento automático
Botões remotos inteligentes
Alivio de pressão

Função Antiesmagamento
Exclusiva função 100Force
Subida e Descida Automática
Compatível com botões resistivos
Compatível com botões baixa/alta corrente pulso positivo
Configurável via bluetooth*
Temporização integrada
Mapeamento automático
Botões remotos inteligentes
Alivio de pressão
Descida de vidros via alarme original (3 pulsos down)
Acionamento seguro (Seta + Trava)
Saídas auxiliares para vidros inteligentes (positiva e negativa temporizada)

Modelo: AA.52.0001

Central para 4 Vidros Elétricos

Central para 4 Vidros Elétricos

Função Antiesmagamento
Exclusiva função 100Force
Subida e Descida Automática
Compatível com botões resistivos
Compatível com botões baixa/alta corrente pulso positivo
Configurável via bluetooth*
Temporização integrada
Mapeamento automático
Botões remotos inteligentes
Alivio de pressão
Configurável em veículos que possuem bloqueio por corte de descanso (ex. Honda
Fit, Nissan Frontier, etc)
Configurável para alarme original ou instalado

Função Antiesmagamento
Exclusiva função 100Force
Subida e Descida Automática
Compatível com botões resistivos
Compatível com botões baixa/alta corrente pulso positivo
Configurável via bluetooth*
Temporização integrada
Mapeamento automático
Botões remotos inteligentes
Alivio de pressão
Configurável em veículos que possuem bloqueio por corte de descanso
Configurável para alarme original ou instalado
Saídas auxiliares para levantamento e descida vidros inteligentes (positiva e
negativa temporizada)

Modelo: AA.30.0001
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Modelo: AA.30.0021

SEM CHICOTE

SEM CHICOTE

Leitura

DIGITAL
Central para 2 Vidros Elétricos

Central para 4 Vidros Elétricos

Função Antiesmagamento
Exclusiva função 100Force
Subida e Descida Automática
Compatível com botões resistivos
Compatível com botões baixa/alta corrente pulso positivo
Configurável via bluetooth*
Temporização integrada
Mapeamento automático
Botões remotos inteligentes
Alivio de pressão

Função Antiesmagamento
Exclusiva função 100Force
Subida e Descida Automática
Compatível com botões resistivos
Compatível com botões baixa/alta corrente pulso positivo
Configurável via bluetooth*
Temporização integrada
Mapeamento automático
Botões remotos inteligentes
Alivio de pressão
Configurável em veículos que possuem bloqueio por corte de descanso (ex. Honda
Fit, Nissan Frontier, etc)
Configurável para alarme original ou instalado
Modelo: BB.52.0001

Modelo: BB.29.0001

Crie/Salve/Compartilhe suas próprias configurações
Mais de 30 mil combinações possíveis
Aplicativo exclusivo e personalizado
Possibilita a configuração da Central de Vidro de acordo com a
necessidade do cliente
Aplicativo BlueSOFT disponível na Play Store (Google)

Aplicativo disponível na Play Store.
Procure por BlueSoft

Modelo: GG.29.0002
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Infinity 2.0

Infinity 4.0

Fechamento de vidros elétricos inteligentes de fábrica
Fechamento de teto solar: 1 Estágio, 2 Estágios e com ou sem cortina
Possui entradas e saídas configuráveis

Fechamento de vidros elétricos inteligentes de fábrica
Fechamento de teto solar: 1 Estágio, 2 Estágios e com ou sem cortina
Possui entradas e saídas configuráveis
Possui rele temporizador

Modelo: AA.56.0001

TiltDown + Rebatimento

TRT 31

Rebate os espelhos ao ligar o alarme
Função Tilt Down ao engatar a ré
Função Semi Automática
Aplicação universal
Fácil instalação

Fechamento do teto solar
Rebatimento de retrovisores elétricos
Temporizador com tempo e tipo de pulso (negativo/
positivo) configurável

Modelo: AA.31.0002

10

Modelo: AA.56.0002

Modelo: AA.31.0014

RE 10

DW 50

Desliga rádio (outros equipamentos eletrônicos) via alarme

Fechamento dos vidros elétricos via alarme original, dos veículos que possuem
fechamento original pela fechadura.

Modelo: AA.31.0002

LC Reboque Easy

Modelo: AA.31.0009

LC Reboque Penta

Inibe anomalia no painel de controle
Função CANCELLER
IP67 - Totalmente a prova de água
4 Canais: Meia luz, freio, pisca esquerdo
e pisca direito

4 Canais

Inibe anomalia no painel de controle
Função CANCELLER
IP67 - Totalmente a prova de água
5 Canais: Meia luz, freio, pisca
esquerdo, pisca direito e ré

5 Canais

Modelo: AA.31.0061

Modelo: AA.31.0062

LC Reboque Plus
Inibe anomalia no painel de controle
Função CANCELLER
IP67 - Totalmente a prova de água

Modelo: AA.31.0033
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FITA ANTIRUÍDO
H
O POR BLUETOOT
• CONFIGURAÇÃ
ONALIZADOS
• AJUSTES PERS
NTRA QUEIMA
• PROTEÇÃO CO
• CHICOTE COM

CHICOTE
INCLUSO

Função Antiesmagamento
Exclusiva função 100Force
Configurável via bluetooth*
Alívio de pressão
Compatível 4 vidros
Subida e descida automática
Bloqueio dos vidros traseiros integrados
Menor consumo em stand by <2mA
Sensor de corrente com maior precisão
3 pulsos down
Até quatro posicionamentos por milímetro
Acionamento seguro
Abertura dos vidros via controle remoto original
Chicote com proteção antiruído
Fios no comprimento correto
Acionamento remoto
Configuração correta de fábrica para cada carro
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Fácil instalação e menos ruído
De acordo com o padrão das montadoras
Não altera as características originais do veículo
Motores com certificação automotiva
Acionamento através de alarme
Destravamento manual suave
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Dual Lock Speed

TR 20

com acelerômetro
Interface para travas elétricas com função
AutoLock (Travamento por ignição/tempo)
SpeedLock (Travamento por velocidade)
Entradas negativas para trava/destrava
Saídas de pulso negativo
Acelerômetro

Mini central de travas elétricas para motores de 2 e 5 fios

Modelo: AA.35.0007

TR 26

Modelo: AA.35.0002

TK 30 Speed

com acelerômetro
Mini central de travas elétricas para motores de 2, 4 e 5 fios com conector minifit

Modelo: AA.35.0003
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Central de travas com auto lock, speed lock e break lock
Entradas negativas para trava/destrava
Saídas por relê (descanso negativo, pulso positivo)
Acelerômetro

Modelo: AA.35.0006

Siga-nos nas

redes sociais
/SOFTEletronica

/SOFTEletronica

/SOFTEletronica

