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Corporate Profile 

A. O. Smith Corporation is a global leader applying 
innovative technologies and energy-efficient 
solutions to products manufactured and marketed 
worldwide. The company is one of the world’s 
leading manufacturers of residential and commercial 
water heating equipment and boilers, as well as 
a manufacturer of water treatment products for 
residential and light commercial applications. 

A. O. Smith is headquartered in Milwaukee, Wisconsin, 
with approximately 15,100 employees at operations 
in the United States, Canada, China, India, Mexico, the 
Netherlands, Turkey, the United Kingdom and Vietnam. 

A. O. Smith Corporation is listed on the New 
York Stock Exchange and is part of the S&P 500 
Index. The company has paid cash dividends on 
its common stock every year since 1940.



By the Numbers

As a global leader in water heating and boilers, A. O. Smith 
Corporation has a track record of success and a well-established 
history of strong dividend payouts. The 5-year compound 
annual growth rate of A. O. Smith's dividend is 25 percent.

Global Locations

A. O. Smith Corporation has a strong and growing presence 
around the globe. Employees live and work in 12 countries, and 
serve customers in more than 60 countries around the world.
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Registrar. Stock Transfer Agent, 
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(for both classes of stock)

EQ Shareowner Services 
1110 Centre Pointe Curve, Suite 101 
Mendota Heights, MN 55120

800-468-9716

www.shareowneronline.com

Annual Meeting

The 2020 annual meeting of 
shareholders will be held on 
Wednesday, April 15, 2020,  
at 8:00 a.m. (CDT) at the  
Hilton Nashville Downtown,  
121 4th Avenue South,  
Nashville, TN 37201. 

DIVIDENDS

5-YEAR DIVIDEND CAGR: 25%
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Kevin Wheeler,  
Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành

Kính gửi Quý cổ đông: 

Một thập kỷ nữa sắp khép lại, tôi muốn nhân 
cơ hội này để suy ngẫm một chút về năm 2019, 
và chia sẻ với quý vị một số suy nghĩ của tôi 
cho năm 2020 và những năm sau này. 

Năm 2019 đánh dấu chặng đường 145 năm hoạt 
động kinh doanh của A. O. Smith Corporation (Tập 
đoàn A. O. Smith). Thành tựu này không hề nhỏ 
và không phải dễ dàng đạt được. Có được quá 
trình phát triển bền vững và lớn mạnh trong nhiều 
thập kỷ qua là nhờ chúng ta luôn giữ vững phẩm 
chất của mình, đó là: doanh nghiệp đổi mới sáng 
tạo cung cấp các giải pháp hàng đầu, tiên tiến để 
giải quyết các vấn đề về xử lý nước và làm nóng 
nước đầy khó khăn và thách thức nhất hiện nay. 

Tôi tự hào để nói rằng, vào tháng 4 năm ngoái, 
chúng ta đã tăng cường thêm đội ngũ tư duy tiến 
bộ của mình và tiếp tục mở rộng phạm vi năng lực 
của mình bằng thương vụ mua lại Water-Right, Inc., 
công ty gia đình cung cấp các sản phẩm và hệ 

thống liên quan đến giải pháp chất lượng nước 
thương mại và dân cư áp dụng ở nhiều lĩnh vực, 
bao gồm cả nước giếng khoan. Appleton, công 
ty có trụ sở tại Wisconsin đã bắt đầu chứng minh 
giá trị to lớn của mình với vai trò là thành viên 
mới nhất của tổ chức A. O. Smith — đáp ứng các 
mục tiêu tài chính và bán hàng trong năm 2019. 
Cũng mang ý nghĩa quan trọng như khi chúng ta 
nhìn về tương lai, Water-Right đã tăng cường hơn 
nữa sự hiện diện của A. O. Smith trong kênh đại 
lý phân phối chất lượng nước và kênh bán buôn 
đặc sản. Và tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng 
nền tảng xử lý nước khu vực Bắc Mỹ đang ngày 
càng phát triển của chúng ta đã đi vào hoạt động 
ổn định và bền vững hơn nữa vào năm 2019.

Thư ngỏ gửi 
Quý cổ đông
THÁNG 3 NĂM 2020

Tại Water-Right ở Appleton, WI

A. O. Smith tiếp tục được định hướng duy trì 
vị thế tốt trong tương lai, có bảng cân đối kế 
toán và trạng thái thanh khoản mạnh mẽ. Tiền 
mặt từ các hoạt động trong năm vừa qua là 
khoảng $456 triệu. Tỷ lệ nợ trên vốn của chúng 
ta là 15% tính đến cuối năm 2019. Chúng ta có 
tổng số dư tiền mặt trị giá khoảng $551 triệu 
và tình hình giá trị thực tiền mặt của chúng 
ta là khoảng $267 triệu tính đến cuối năm. 

Hơn nữa, vào năm 2019, chúng ta tiếp tục 
tạo tiền đề cho tương lai bằng cách tập trung 
vào công thức thử nghiệm theo thời gian của 
công ty để tăng trưởng lợi nhuận — Nguyên 
tắc Cơ bản để Thành công của A. O. Smith. 
Chiến lược dài hạn gồm bốn phần này giúp 
chúng ta giữ vững phẩm chất kinh doanh của 
mình, đồng thời mang lại những điều tốt nhất 
cho nhiều khu vực bầu cử của chúng ta.

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THÀNH 
CÔNG CỦA A. O. SMITH'S

Doanh số bán hàng tại phân khúc Bắc Mỹ của 
chúng ta đã tăng hai phần trăm lên $2,1 tỷ vào 
năm 2019 so với năm 2018 và sự kiện này đánh 
dấu năm thứ năm liên tiếp chúng ta mở rộng 
biên độ. Ở Trung Quốc, chúng ta đã gặp nhiều 
cản trở. Doanh thu $827 triệu của chúng ta chịu 
tác động tiêu cực bởi nền kinh tế nói chung ở 
Trung Quốc, những cải tiến về bố trí hàng tồn 
kho trong kênh do khách hàng của chúng ta 
nắm giữ và đồng tiền Trung Quốc suy yếu. Vào 
năm 2020 đội ngũ của chúng ta ở Trung Quốc 
nên được đầu tư chi phí tốt hơn để triển khai 
hoạt động so với năm 2019. Doanh số bán hàng 
ở Ấn Độ đã tăng 13% trong năm 2019 và chúng 
ta vẫn tiếp tục duy trì lộ trình đạt được hiệu 
suất hòa vốn vào năm 2020. Cuối cùng, là một 
công ty, A. O. Smith đã có thể đạt được doanh 
thu $3 tỷ và thu nhập ròng là $370 triệu trong 
năm 2019, tương đương $2,22 mỗi cổ phiếu. 

Như trong vài năm qua, vào năm 2019, chúng 
ta đã hoàn trả đáng kể tiền mặt cho các cổ đông 
của mình, mua lại khoảng 6,1 triệu cổ phiếu 
phổ thông với giá trị xấp xỉ $288 triệu. Vào 
tháng 10, chúng ta cũng đã công bố mức tăng 
cổ tức, với tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hàng năm 
cộng gộp năm năm ở mức 25%. Để đạt được 
điều đó, chúng ta tự hào tiếp tục duy trì tư cách 
trong nhóm S&P 500 Dividend Aristocrat — một 
nhóm vài chục thành viên trong bảng chỉ số 
S&P 500 được lựa chọn có thành tích tăng số 
lượng cổ tức trong 25 năm liên tiếp trở lên. 

Tại nhà máy của A. O. Smith ở Charlotte, NC

Tại Hague Quality Water International® ở Groveport, OH

THỰC HIỆN GIÁ 
TRỊ CỦA CHÚNG TA

TĂNG TRƯỞNG 
LỢI NHUẬN
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Nhân viên của A. O. Smith tại một sự kiện tình 
nguyện cộng đồng ở Milwaukee, WI

Tại Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp 
của A. O. Smith ở Milwaukee, WI

CON NGƯỜI
Để cung cấp những điều tốt nhất cho quá 
trình đổi mới, chúng ta biết rằng chúng ta 
cần thuê tuyển, đào tạo và giữ chân nhân 
tài cấp cao nhất. Năm 2019, chúng ta đã 
chứng minh thế mạnh của mình trong lĩnh 
vực đó thông qua việc giành được nhiều 
giải thưởng Top Workplace toàn cầu và 
trong cộng đồng nơi chúng ta làm việc. 

SÁNG TẠO ĐỔI MỚI
Đội ngũ của chúng ta tự hào giới thiệu một loạt 
các sáng kiến để chủ động giải quyết và cung 
cấp các giải pháp lấy khách hàng làm trung 
tâm nhằm giải quyết các mối quan ngại về các 
hệ thống làm nóng nước và xử lý nước trên 
toàn thế giới. Chúng ta rất vui mừng khi có cơ 
hội giới thiệu một vài giải pháp sáng tạo trong 
vài trang cuối của báo cáo thường niên này. 

KHÁCH HÀNG
Khách hàng là chìa khóa thành công của 
chúng ta. Với mục tiêu đó, chúng ta vui mừng 
khai trương một số trung tâm đào tạo mới và 
nâng cao ở Thành phố Ashland, TN và Trung 
Quốc nhằm đảm bảo rằng nhiều nhà thầu 
và các đối tác đáng quý của chúng ta có cơ 
hội học tập thông qua thực hành cần thiết 
mà họ cần để đạt được thành công trong cả 
hoạt động lắp đặt lẫn dịch vụ sản phẩm. 

THỰC HIỆN GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TA
Trên hết, chúng ta vẫn tập trung vào việc tuân thủ 
các Nguyên tắc Hướng dẫn của mình, các tiêu 
chuẩn ứng xử cần có của tất cả nhân viên của 
A. O. Smith trên toàn thế giới và thực hiện công 
việc tuân theo bộ giá trị duy nhất: Giá trị A. O. 
Smith. Điều đó có nghĩa là hoạt động kinh doanh 
trung thực, chính trực và duy trì tư cách tốt công 
dân của doanh nghiệp. Năm 2019, chúng ta xây 
dựng dựa trên trách nhiệm của công ty và các 
nỗ lực phát triển bền vững khi chúng ta nỗ lực 
thiết lập các chỉ số và mục tiêu hiệu suất chính 
mà chúng ta sẽ tự đo lường trong tương lai.

Tôi hào hứng, được khuyến khích và truyền 
cảm hứng từ nhiều điều tuyệt vời mà đội ngũ 
của chúng ta sở hữu trong quá trình chúng ta 
phát triển. Là công ty dẫn đầu toàn cầu trong 
ngành công nghệ nước, chúng ta tin rằng đó 
không chỉ là cơ hội — mà còn là nhiệm vụ của 
chúng ta — đó là cần phải vượt qua các ranh 
giới và đưa các ý tưởng tiên tiến vào cuộc sống. 
Chúng ta mong chờ được giới thiệu nhiều ý 
tưởng trong số đó cho thị trường vào năm 2020. 
Chúng tôi không thể làm tất cả những điều đó 
mà không có các bạn — các cổ đông của chúng 
tôi — cũng như sự tin tưởng và hỗ trợ liên tục 
của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã cho chúng 
tôi cơ hội này để trở thành người quản lý khoản 
đầu tư của bạn giúp chúng tôi tạo ra và định 
hình ngành công nghệ nước cho tương lai.

Trân trọng

Kevin J. Wheeler 
Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành

Board of Directors
Kevin J. Wheeler
President & Chief Executive Officer

Elected to Board 20172 

Idelle K. Wolf
Retired President,  
Barnes Distribution

Elected to Board 20051 

Ajita G. Rajendra
Executive Chairman &  
Former Chief Executive Officer

Elected to Board 20112 

Ronald D. Brown
Former Vice Chairman,  
The Armor Group

Elected to Board 20013,4 

Mark D. Smith
Retired Business Manager, 
Strattec Security Corporation

Elected to Board 20011 

Bruce M. Smith
Retired Chairman of the Board  
of Managers & Former Chief  
Executive Officer, Smith  
Investment Company LLC

Elected to Board 19952,3,4 

Paul W. Jones
Retired Executive Chairman 
& Former Chief Executive Officer

Elected to Board 20043,4 

Gene C. Wulf
Retired Director, Executive 
Vice President & Chief Financial 
Officer, Bemis Company, Inc.

Elected to Board 20031 

William P. Greubel
Retired Chief Executive  
Officer & Director, Wabash 
National Corporation

Elected to Board 20063,4 

Dr. Ilham Kadri
Chief Executive Officer  
& Director, Solvay S.A.

Elected to Board 20161

From left to right, front to 
back, pictured at the Lochinvar 
facility in Lebanon, TN.

1 Audit Committee
2 Investment Policy Committee
3 Nominating and Governance Committee
4 Personnel and Compensation Committee



Senior Leadership

Patricia K. Ackerman
Senior Vice President, Investor 
Relations, Treasurer & Corporate 
Responsibility and Sustainability

Wallace E. “Eddie” 
Goodwin
Senior Vice President; President & 
General Manager – Lochinvar, LLC

Helen E. Gurholt
Vice President & Controller

Ajita G. Rajendra
Executive Chairman

Anindadeb V. DasGupta
Senior Vice President – International; 
President – A. O. Smith  
Holdings (Barbados) SRL

D. Samuel Karge
Senior Vice President; 
President – North America 
Water Treatment

Peter R. Martineau
Senior Vice President –  
Chief Information Officer

David R. Warren
Senior Vice President;  
President & General Manager 
– North America Water Heating

Paul R. Dana
Senior Vice President –  
Global Operations

Dr. Robert J. Heideman
Senior Vice President –  
Chief Technology Officer

Charles T. Lauber
Executive Vice President & 
Chief Financial Officer

James F. Stern
Executive Vice President,  
General Counsel & Secretary

Daniel L. Kempken
Senior Vice President – Strategy 
& Corporate Development

Mark A. Petrarca
Senior Vice President – Human 
Resources & Public Affairs

Kevin J. Wheeler
President & Chief Executive Officer
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Sáng tạo Đổi 
mới: Nằm 
trong DNA của 
Chúng ta

A. O. Smith Corporation tự hào được biết 
đến là một trong những nhà cung cấp 
giải pháp làm nóng nước và xử lý nước 
hàng đầu thế giới. Là doanh nghiệp đi 
đầu, chúng ta từ chối ngồi im lặng.

Mỗi ngày tại A. O. Smith, chúng ta tiến hành 
nghiên cứu phát triển các giải pháp tiên tiến 
thúc đẩy mở rộng ranh giới mới và mở đường 
trong ngành kinh doanh của chúng ta. 

Sau đây chỉ là một vài ví dụ về nhiều công nghệ 
mà chúng ta đã cho ra mắt trong năm 2019...
các công nghệ và giải pháp thể hiện rõ ràng sự 
đổi mới sáng tạo nằm trong DNA của chúng ta.

10K Insert
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Tái hiện Ngành Công nghệ 
Nước nóng ở Ấn Độ

Đội ngũ của chúng ta ở Ấn Độ đã giải quyết một số 
quan ngại của người tiêu dùng khi chúng ta tung ra 
thị trường dòng sản phẩm máy nước nóng cao cấp, 
hàng đầu mới của mình: máy nước nóng A. O. Smith 
HeatBot®. Các mẫu sản phẩm HeatBot, dung tích 
15L và 25L, có tính năng hẹn giờ thông minh cho 
phép người dùng tự động đặt thời gian bật và tắt thiết 
bị như ý muốn, đảm bảo rằng các mẫu sản phẩm 
HeatBot luôn sẵn sàng sử dụng với vòi hoa sen. 

Ngoài ra, bảng điều khiển trên máy nước nóng 
HeatBot được đặt ở dưới cùng của thiết bị, 
chứng tỏ đây là một đổi mới ở Ấn Độ, vì từ 
trước đến nay máy nước nóng được sử dụng ở 
Ấn Độ thường được lắp đặt trên tường phòng 
tắm, gần trần nhà. Giờ đây, người dùng có thể 
dễ dàng xem và vận hành bảng điều khiển. 

Dòng sản phẩm HeatBot đã được đánh 
giá năm sao từ Cục Tiết kiệm Năng lượng 
(BEE) ở Ấn Độ — mức đánh giá hiệu quả 
năng lượng cao nhất ở đất nước này. 

Máy nước nóng cao cấp HeatBot® của A. O. Smith ở Ấn Độ

Máy Hút mùi Bếp đôi Không khói của 
A. O. Smith ở Trung Quốc

Mở rộng sang các Thị 
trường Mới ở Trung Quốc

A. O. Smith đã mở rộng sang các thị trường 
mới vào năm 2019 khi công ty mở rộng cung 
cấp sản phẩm tại Trung Quốc với việc bổ 
sung Máy Hút mùi Bếp đôi Không khói. Máy 
hút mùi có hệ thống thông gió hai mặt độc 
đáo để ngay lập tức hút khói khi nấu ăn. 

Khi A. O. Smith gia nhập ngành công nghiệp 
thiết bị nhà bếp ở Trung Quốc đồng thời 
cũng mở ra công nghệ sơn phủ lau sạch 
dễ dàng. Dầu và bụi bẩn bám trên bề mặt 
máy hút mùi đến bây giờ vẫn là một vấn 
đề gây khó khăn. Đối với sản phẩm máy 
hút mùi mới, A. O. Smith đã phát triển quy 
trình tạo lớp phủ mới để tạo ra bề mặt dễ 
lau chùi, lau sạch chỉ trong một lần vuốt. 

Sản phẩm máy hút mùi bếp đôi không 
khói mới của A. O. Smith đã giành được 
bốn bằng sáng chế ở Trung Quốc, 
kèm theo một bằng sáng chế và một bí 
quyết kỹ thuật đang chờ phê duyệt. 

AO Smith đã mang đến một số tính năng và lợi ích mới cho 
thị trường máy làm nóng nước vào mùa thu này thông qua 
việc giới thiệu dòng sản phẩm mới ProLine® Electric Tankless, 
có ba kích cỡ, với 45 mẫu khác nhau, công suất từ 2,4kW 
đến 32kW và Hệ số Năng lượng Đồng nhất lên đến 0,93.

Sản phẩm máy nước nóng mới — với nhiều tùy chọn điện 
áp — có hai tính năng cải tiến quan trọng giúp sản phẩm trở 
nên nổi bật trên thị trường. Các thiết bị có tính năng Chống 
Cháy Khô, vì vậy các thiết bị chỉ hoạt động khi bình chứa đầy 
nước. Điều này mang đến sự an tâm cho những người thợ ống 
nước và thợ điện, họ sẽ không phải lo lắng về rủi ro cháy khô. 
Ngoài ra, các thiết bị có Công nghệ Giảm Cặn gỉ, giúp giảm 
hình thành cặn gỉ trên các bộ phận và thành bình chứa. Điều 
này giúp làm giảm số lượng yêu cầu dịch vụ bảo dưỡng.

Mang đến sự 
an tâm cho thợ 
ống nước với 
dòng sản phẩm 
máy làm nóng 
nước trực tiếp 
bằng điện mới

Cung cấp các Giải pháp Tiên tiến

Dòng sản phẩm ProLine® Electric 
Tankless của A. O. Smith



Mở Đường và 
Mở rộng Ranh giới

Hệ thống lọc OptimH20® 
của Aquasana

Giải quyết Vấn đề 
Ô nhiễm Nước

Năm 2019, Aquasana đã triển khai bộ lọc nước 
cho cả gia đình OptimH2O®, đây là hệ thống 
cải tiến được chứng nhận giảm hơn 99% lượng 
chì và bào xác và 98% PFOA/PFOS. Ngoài ra, 
hệ thống OptimH2O cũng được thiết kế để giảm 
90% clo/cloramin từ mỗi vòi nước để cho nước 
sạch hơn, có vị ngon hơn trong toàn bộ gia đình. 

Hệ thống OptimH2O đã được Hiệp hội Quốc 
tế Viên chức Phụ trách Đường ống nước và 
Cơ khí (IAPMO) kiểm tra và chứng nhận độc 
lập tuân thủ Tiêu chuẩn 53 của NSF/ANSI về 
hiệu quả làm giảm chì và bào xác dạng hòa 
tan và dạng hạt, và tuân thủ Tiêu chuẩn P473 
NSF về hiệu quả làm giảm PFOA/PFOS.

Cung cấp cho Người tiêu 
dùng Nhiều Công cụ và 
Thông tin Phản hồi 

Trong năm 2019, Water-Right đã mở rộng việc sử 
dụng nền tảng công nghệ Wripli® hỗ trợ Wi-Fi độc 
quyền của mình, góp mặt trên dây chuyền lọc phun 
khí dân dụng của Water-Right. Phần mềm Wripli kết 
nối các mẫu sản phẩm này và các hóa chất làm mềm 
nước và thiết bị điều hòa hàng đầu với Internet of 
Things (IoT), cung cấp dữ liệu quý giá cho người tiêu 
dùng. Khi người tiêu dùng chọn tham gia chương 
trình, họ có thể sử dụng ứng dụng theo dõi việc sử 
dụng nước của họ trong thời gian thực hoặc chuyển 
thiết bị của họ sang chế độ nghỉ. Ngoài ra, người 
dùng có thể chọn nhận thông báo theo thời gian thực 
từ hệ thống của mình về việc bảo trì cần thiết. 

Và không chỉ dừng lại ở đó. Người tiêu dùng có thể 
ngay lập tức chia sẻ thông tin về hiệu suất hệ thống của 
họ với đại lý cung cấp chất lượng nước đáng tin cậy 
của họ, điều này cho phép các đại lý xác định trước các 
vấn đề tiềm ẩn và điều chỉnh cài đặt sản phẩm từ xa. 

Công nghệ Wripli® độc quyền của Water-Right

Tại phòng Thử nghiệm Nước sạch 
của Water-Right ở Appleton, WI



Tiếp tục Dẫn đầu 
Công nghệ Bơm nhiệt

AO Smith đã công bố một phiên bản 
khác “đầu tiên” vào năm 2019 thông 
qua việc giới thiệu máy nước nóng bơm 
nhiệt thương mại tích hợp đầu tiên được 
thiết kế cho các ứng dụng thương mại 
nhẹ, như nhà hàng, trường học và các 
tòa nhà bán lẻ hoặc bất kỳ cơ sở nào 
khác thường sử dụng máy nước nóng 
sử dụng điện thương mại tiêu chuẩn.

Sản phẩm mới từ A. O. Smith cung cấp 
hiệu quả cao hơn và khả năng lưu trữ cao 
hơn 50% so với bất kỳ máy bơm nhiệt dân 
dụng nào trên thị trường. Ngoài ra, một thiết 
bị có thể tiết kiệm tới $3.500 chi phí năng 
lượng hàng năm, so với một máy nước 
nóng thương mại sử dụng điện tiêu chuẩn.

Thiết kế tích hợp, độc đáo đưa tất cả 
các thành phần vào trong một thiết bị, 
giúp cho việc lắp đặt và bảo trì dễ dàng. 
Các mẫu sản phẩm cũng có thiết kế nhỏ 
gọn, giúp tiết kiệm không gian lắp đặt.Máy nước nóng bơm nhiệt thương mại tích hợp dành 

cho các ứng dụng thương mại nhẹ của A. O. Smith

Tại nhà máy của A. O. Smith ở McBee, SC

Đun nóng Nước 
Đồng thời Sản xuất Điện 

Vào đầu năm, nhóm Lochinvar, hợp tác với 
công ty EC POWER của Đan Mạch, đã cho 
ra mắt hệ thống đồng phát kết hợp nhiệt 
điện XRGI® 25, có thể làm nóng và sản xuất 
điện từ một nguồn nhiên liệu duy nhất. 

Với máy phát điện tích hợp, hệ thống này 
tạo ra khoảng 25 kW điện, có thể bổ sung 
nguồn điện từ lưới điện địa phương. Đồng 
thời, các hệ thống sẽ tự nhiên tỏa nhiệt 
từ động cơ khí của chúng. Sau đó có thể 
sử dụng lượng nhiệt đó để làm nóng một 
lượng lớn nước, có thể dùng cho các 
ứng dụng gia đình hoặc thủy nhiệt.

Dòng sản phẩm XRGI đã được dán nhãn 
sản phẩm sinh thái của “Blue Angel” ở Đức 
và đã được EPA chứng nhận hiệu quả 
giúp làm giảm lượng khí thải nhà kính.

Hệ thống CHP đồng phát XRGI® 25 của Lochinvar được giới 
thiệu ra mắt với sự hợp tác của công ty EC Power của Đan Mạch

Máy nước nóng Atmospheric được chứng nhận 
ENERGY STAR của A. O. Smith

Giới thiệu Sản phẩm Máy 
nước Nóng Đầu tiên Khác

Là công ty dẫn đầu sáng tạo đổi mới, A. O. Smith 
đã cho triển khai sản phẩm máy nước nóng đun 
bằng khí gas dân dụng được chứng nhận ENERGY 
STAR không cần sử dụng điện. Máy nước nóng 
thế hệ mới trích nhiệt từ khí quyển, có dung tích 
40 và 50 gallon, giải quyết các vấn đề về rào cản 
lắp đặt vì chúng không cần đặt gần ổ cắm điện.

Các kỹ sư của A. O. Smith đã thiết kế và cấp bằng 
sáng chế cho một cửa giảm âm trên thiết bị sử dụng 
năng lượng từ áp suất khí để tự động thu và giữ 
nhiệt. Điều này giúp cải thiện hiệu suất và tiết kiệm 
năng lượng của máy nước nóng trong khi vẫn duy trì 
được sự tiện lợi của việc lắp đặt truyền thống — cùng 
một đường dẫn khí gas và cùng một lỗ thông hơi.



Làm Hài Lòng Khách Hàng 
và Người Tiêu Dùng

Năm 2019, đổi mới sáng tạo không chỉ nằm trong phương thức sản 
xuất ra các sản phẩm mới. Đó cũng là yếu tố nổi bật và trọng tâm 
trong cách thức chúng tôi đào tạo nhà thầu, nhà phân phối và các 
chuyên gia khác tham gia vào việc xử lý sản phẩm của A. O. Smith. 

Nhóm Hệ Thống Bình Nước Nóng Bắc Mỹ trong niềm hân hoan 
tự hào đã khai trương một trung tâm sản xuất và đào tạo qua 
video hiện đại, tiên tiến ở Đại học A. O. Smith, nơi có khả năng 
phát sóng trên toàn cầu. Mục đích hoạt động của trung tâm này 
là cung cấp cho các nhà thầu kiến thức cần thiết để đảm bảo lắp 
ráp suôn sẻ và cung cấp dịch vụ sản phẩm dễ dàng hơn, bất kể 
gặp những khó khăn, thách thức gì. Cơ sở mới tại Tennessee 
cho phép khách hàng tham gia các khóa đào tạo bằng hình 
thức trực tuyến hoặc trực tiếp, có cơ hội học tập thông qua thực 
hành tại ba phòng thí nghiệm với đầy đủ chức năng dành cho 
dòng sản phẩm thương mại, dân dụng và không bồn chứa. 

Tương tự như vậy, cách nửa vòng trái đất, A. O. Smith Trung 
Quốc đã khai trương Trung Tâm Điều Hành HVAC và trung 
tâm đào tạo chuyên ngành xây dựng. Các cơ sở này được 
trang bị gần 100 điểm học tập để các học viên có thể xây 
dựng kiến thức sản phẩm của mình và được đào tạo thông 
qua trải nghiệm với một loạt các tình huống lắp đặt.

Đổi Mới Sáng 
Tạo trong Cung 
Cấp Dịch Vụ
Tại Trung Tâm Đào Tạo của A. O. Smith 
ở Thành Phố Ashland, TN

Kết Hợp Công Nghệ 
của A. O. Smith để Giải 
Quyết Mối Quan Ngại 
của Người Tiêu Dùng
A. O. Smith Trung Quốc đã tung ra thị trường 
một chuỗi sản phẩm mới máy lọc nước thẩm 
thấu ngược lắp dưới chậu rửa, đáp ứng nhu 
cầu chính trên thị trường: nước nóng có thể 
uống trực tiếp ngay từ vòi. Trước đây, người 
tiêu dùng mua hai thiết bị riêng biệt mới có thể 
đáp ứng nhu cầu — một thiết bị để lọc nước 
và một thiết bị khác để đun nóng nước. 

A. O. Smith đã cho ra mắt thiết bị mới tích 
hợp hai chức năng, lắp đặt dưới bồn rửa thu 
nhỏ diện tích đáng kể. Dòng sản phẩm máy 
lọc nước mới có tốc độ dòng chảy nhanh và 
hiệu suất xử lý nước tuyệt vời lên tới 60% 
— gần gấp đôi hiệu suất xử lý nước của 
các thiết bị lọc nước khác trên thị trường.

Mở Rộng Dòng Sản Phẩm 
Máy Nước Nóng Thương Mại 
Hiệu Suất Cao A. O. Smith

Năm 2019, A. O. Smith tự hào giới thiệu Cyclone® 
LV mới, một sản phẩm mở rộng của dòng máy 
nước nóng dùng khí gas thương mại hiệu quả 
cao hàng đầu của công ty. Là máy nước nóng đầu 
tiên trong dòng sản phẩm này, với dung tích lưu 
trữ lớn 220/250 gallon nước (khoảng 833 đến 946 
lít), từ 150.000 đến 500.000 BTU, mang đến cho 
khách hàng thương mại giải pháp tích hợp có tỷ lệ 
thu hút khách hàng cao với diện tích lắp đặt nhỏ 
hơn nhiều, đồng thời cũng là sản phẩm cải tiến 
mới nhất trong dòng máy nước nóng đun bằng 
khí gas ngưng tụ Cyclone hàng đầu trong ngành.

Thiết bị mới dễ lắp đặt có bộ trao đổi nhiệt kiểu xoáy 
lốc hiện đại của A. O. Smith, điều chỉnh tốc độ nhiệt 
phù hợp giúp tối đa hóa khả năng truyền nhiệt và 
hiệu quả, cùng nhiều điện cực giúp bảo vệ bình.

A. O. Smith’s Cyclone® LV

Máy nước nóng lắp dưới chậu rửa của A. O. Smith  
Máy lọc nước RO ở Trung Quốc
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