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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

Global Locations

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.

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.

DIVIDENDS
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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.
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Kevin Wheeler,
Başkan ve CEO

Kuzey Amerika segmentimizdeki satışlar, 2018 ile
karşılaştırıldığında 2019'da 2,1 milyar dolar olarak
yüzde iki arttı ve kazanç artışımızın art arda beşinci
yılını tamamladı. Çin'de ters rüzgarlarla karşılaştık.
827 milyon ABD dolarlık satışlarımız, Çin'deki genel
ekonomiden, müşterilerimiz tarafından tutulan
kanal envanter pozisyonundaki ilerlemeler ve daha
zayıf Çin para biriminden olumsuz etkilendi. 2019
yılında Çin'deki ekibimiz tarafından gerçekleştirilen
faaliyetlerin 2020 yılına girerken bizi daha iyi
maliyet pozisyonuna taşıması gerekmektedir.
Hindistan'daki satışlar 2019 yılında yüzde 13 arttı
ve 2020 yılında maliyet performansımızı elde etme
yolunda devam ediyoruz. En nihayetinde, bir şirket
olarak A. O. Smith, 2019 yılında satışta 3,0 milyar
ABD Doları ve net kazançta 370 milyon ABD Doları
veya hisse başına 2,22 ABD Doları elde edebildi.

Hissedarlara
Mektup
MART 2020
Değerli Hissedarlar:
Son on yıla yaklaşırken sizinle 2019 yılından bir anıyı
ve 2020 ve ilerisi ile ilgili bir takım düşüncelerimi
paylaşmak için bu fırsatı değerlendirmek istiyorum.

değerindeki Water Right, Inc. yatırımlarımızla
kapasitemizi genişletmeye devam ettik. WI
merkezli Appleton şirketi, A. O. Smith kuruluşunun
en yeni üyesi olarak 2019 yılındaki satışları ve
finansal hedefleri karşılayarak hakkını vermeye
başladı bile. Bugünümüz geleceğimiz kadar
önemli ve bugün Water-Right, A. O. Smith’in
su kalitesi bayi kanalındaki ve özel toptan
satış kanalındaki varlığını daha da güçlendirdi.
Ayrıca büyümekte olan Kuzey Amerika Su
Arıtma platformumuzun 2019 yılında faaliyet
stabilizasyonu kazandığını ve daha fazla müşteri
çektiğini memnuniyetle paylaşmak istiyorum.

A. O. SMITH BAŞARI TEMELLERI

MÜ Ş TERI

DEĞERLERIMIZI
YAŞAMAK

Geleceğe bakan ekibimizi daha da güçlendirdik
ve bir aile tarafından kurulan kuyu suyu da
dahil olmak üzere geniş çapta uygulamalar için
ev tipi ve ticari su kalitesi çözüm ürünleri ve
sistemleri sağlayıcısı olan 107 milyon ABD Doları

K AZANÇLI
BÜYÜME

Groveport, OH'deki Hague Quality Water International®

A. O. Smith, güçlü bilanço tablosu ve likidite
pozisyonu ile gelecek için iyi bir pozisyonda
bulunmaya devam etmektedir. Geçen yıl
faaliyetlerden sağlanan nakit yaklaşık olarak 456
milyon ABD Dolarıydı. 2019 yılı sonunda borcun
sermaye ile oranı, yüzde 15'ti. Toplamda yaklaşık
olarak 551 milyon ABD Doları nakit bakiyesine
sahibiz ve net nakit pozisyonumuz yıl sonunda
yaklaşık olarak 267 milyon ABD Dolarıydı.
Ayrıca, 2019 yılında şirketimizin karlı büyüme
için zaman içinde kendini kanıtlamış formülüne
odaklanarak geleceğe zemin hazırlamaya
devam ettik — A. O. Smith'in Başarı için Esasları.
Bu dört aşamalı, uzun süreli strateji, çoğu
destek grubumuza en iyi hizmeti sağlarken
kimliğimizden uzaklaşmamamızı sağlamaktadır.

İNSANLAR

2019 yılında, A. O. Smith Corporation, işteki 145.
yılını tamamladı ve bu, ne küçük ne de atılması
kolay bir adımdı. Kimliğimizle ters düşmeden
onlarca yıl boyunca gelişip büyüme fırsatı bulan:
Bugünün en zorlu ve en zorlayıcı su ısıtma ve
su arıtma sorunlarına yönelik üstün kaliteli, en
ileri teknoloji çözümler sağlayan yenilikçileriz.

Son birkaç yıldır olduğu gibi, 2019 yılında yaklaşık
6,1 milyon genel hisseyi yaklaşık 288 milyon
ABD Dolarına geri satın alarak hissedarlarımıza
önemli miktarda nakit iade ettik. Ekim ayında
ayrıca temettü artışının temettümüzün beş
yıllık bileşik yıllık büyüme oranı artışını yüzde
25 olarak açıkladık. Bu amaç doğrultusunda art
arda 25 yıl veya daha uzun bir süre boyunca
artan temettü geçmişine sahip birkaç düzine
S&P 500 endeks üyesinden oluşan seçkin
bir grup olan S&P 500 Dividend Aristocrat
olarak statümüzü gururla sürdürdük.

İNOVASYON

Water Right, Appleton/WI

Charlotte, NC'deki A. O. Smith tesisi

Board of Directors

İNSANLAR
İnovasyonlarda en iyisini sunmak için, en
yetenekli kişileri işe alıp, eğitmemiz ve iş
devamlılığını sağlamamız gerektiğini biliyoruz.
2019 yılında dünya çapında ve çalıştığımız
çeşitli topluluklarda çok sayıda En İyi İş Yeri
ödülünü alarak o alanda gücümüzü kanıtladık.

Kevin J. Wheeler
President & Chief Executive Officer
Elected to Board 20172

Idelle K. Wolf
İNOVASYON

Retired President,
Barnes Distribution

Ekiplerimiz, dünya çapında su ısıtma ve su arıtma
sorunlarını proaktif bir şekilde gidermek ve
bu sorunlara müşteri odaklı çözümler sunmak
için bir dizi inovasyonu gururla piyasaya sürdü.
Bu yıllık raporun son birkaç sayfasında bahsi
geçen yenilikçi çözümlerden sadece birkaçını
sergileme fırsatı bulmaktan memnunuz.

Elected to Board 20051

MÜŞTERI
Müşterilerimiz, başarımızın anahtarıdır. Bu
amaç doğrultusunda, çoğu yüklenicimizin ve
değerli ortağımızın kurulumlarda ve ürün
servis elemanı çağrılarında başarılı olmaları
amacıyla ihtiyaçları olan uygulamalı öğrenme
fırsatlarına sahip olmaları için, Ashland City,
TN ve Çin'de birkaç yeni ve gelişmiş eğitim
merkezi açmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Milwaukee, WI'de bir sosyal yardımlaşma
etkinliğinde bulunan A. O. Smith çalışanları

Ajita G. Rajendra
Executive Chairman &
Former Chief Executive Officer
Elected to Board 20112

DEĞERLERIMIZI YAŞAMAK
En önemlisi de, Yol Gösterici İlkelerimize, dünya
çapındaki tüm A. O. Smith çalışanları için gerekli
olan uygulama standartlarına bağlı kalmaya ve
çalışmalarımızı tek bir değerler topluluğu ile
gerçekleştirmeye odaklandık: A. O. Smith Değerleri.
Bu da dürüstçe, bütünlükle iş yapmak ve iyi
kurumsal kişiler olmak anlamına gelmektedir.
2019 yılında gelecekte kendimize karşı ölçeceğimiz
önemli performans göstergeleri ve hedefleri
belirlemeye çalışırken kurumsal sorumluluk ve
sürdürülebilirlik çabalarımızı da oluşturduk.

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

Ekiplerimizin hazırlık aşamasında olduğu birçok
harika şeyden dolayı hevesliyim, ümitliyim ve
heyecanlıyım. Su teknoloji endüstrisinde küresel
bir lider olarak sınırları zorlamanın ve en ileri
teknoloji fikirlerini hayata geçirmenin bizim
için sadece bir fırsat olmadığına aynı zamanda
sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu fikirlerin
çoğunu 2020 yılında piyasaya sürmeyi sabırsızlıkla
beklemekteyiz. Sizler, hissedarlarımız olmadan
ve devam eden güveniniz ve desteğiniz olmadan
bunları yapamazdık. Yarının su teknolojisini
tasarlayıp şekillendirirken yatırımınızın iplerini bize
bırakma fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Elected to Board 19952,3,4

Saygılarımla,

Elected to Board 2006

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
3,4

Dr. Ilham Kadri
Chief Executive Officer
& Director, Solvay S.A.
A. O. Smith’in Milwaukee, WI'deki Kurumsal
Teknoloji Merkezi

Kevin J. Wheeler
Başkan ve CEO

Elected to Board 20161

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

2

Investment Policy Committee

3

Nominating and Governance Committee

4

Personnel and Compensation Committee

Senior Leadership

Patricia K. Ackerman

Paul R. Dana

Anindadeb V. DasGupta

Senior Vice President, Investor
Relations, Treasurer & Corporate
Responsibility and Sustainability

Senior Vice President –
Global Operations

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

Wallace E. “Eddie”
Goodwin

Helen E. Gurholt

Dr. Robert J. Heideman

D. Samuel Karge

Daniel L. Kempken

Vice President & Controller

Senior Vice President –
Chief Technology Officer

Senior Vice President;
President – North America
Water Treatment

Senior Vice President – Strategy
& Corporate Development

Charles T. Lauber

Peter R. Martineau

Mark A. Petrarca

Ajita G. Rajendra

Executive Vice President &
Chief Financial Officer

Senior Vice President –
Chief Information Officer

Senior Vice President – Human
Resources & Public Affairs

Executive Chairman

James F. Stern

David R. Warren

Kevin J. Wheeler

Executive Vice President,
General Counsel & Secretary

Senior Vice President;
President & General Manager
– North America Water Heating

President & Chief Executive Officer

Senior Vice President; President &
General Manager – Lochinvar, LLC

10K Ek
YAZDIRMAYIN

İnovasyon:
Genlerimizde var

A. O. Smith Corporation, dünyanın öncü su ısıtma
ve su arıtma çözümleri sağlayıcılarından bir
tanesi olarak tanınmaktan gurur duymaktadır.
Lider olarak, yerimizde oturmayı reddediyoruz.
A. O. Smith'te geçen her gün, yeni sınırları zorlayan
ve endüstrimizde yeni yollar açan en gelişmiş
çözümleri geliştirmek üzere çalışıyoruz.
Aşağıdakiler, 2019 yılında ortaya koyduğumuz
çoğu teknolojinin (İnovasyonun genlerimizde
olduğunu açıkça gösteren teknolojiler ve
çözümler) sadece birkaç örneğidir.

10K Ek
YAZDIRMAYIN

Gelişmiş Çözümler Sunmak
Tesisatçılara
Yeni bir Elektrikli
Deposuz Ürün
Serisi ile Gönül
Rahatlığı Sağlamak

Çin'deki Yeni Pazarlarda
Büyümek

A. O. Smith, bu sonbaharda 2,4 kW ila 32 kW arasında değişen 45 farklı
model ve 0,93'e kadar Bir Örnek Enerji Faktörü ile üç boyutta mevcut
olan yeni ProLine® Electric Tankless ürün serisini yeni piyasaya
sürerek su ısıtma pazarına bir dizi yeni özellik ve fayda sundu.

A.O. Smith, Dumansız, Çift Aspiratörlü
Mutfak Serisi Davlumbaz ile Çin'deki ürün
teklifini genişletmesinden dolayı 2019 yılında
yeni pazarlara açıldı. Davlumbaz, yemek
dumanlarını hemen çıkarmak için benzersiz
iki taraflı havalandırma sistemine sahiptir.

Çeşitli voltaj seçeneklerinde mevcut olan yeni su ısıtıcıları, pazarda
üstünlüğü ile göze çarpmasını sağlayan iki önemli yenilikçi özelliğe
sahiptir. Cihazlar, Kuru Yangından Korunma özelliğine sahiptir,
böylece cihazlar sadece hazne suyla dolu olduğunda çalışır. Bu da
kuru yangınlar için endişelenmesine gerek kalmayan tesisatçılar ve
elektrikçiler için gönül rahatlığı anlamına gelmektedir. Ek olarak,
cihazlarda elemanlar ve hazne duvarlarında tartar oluşumunu
azaltan Tartar Azaltma Teknolojisi bulunmaktadır. Bu da haliyle
hizmet gereksinimlerini azaltmaya yardım etmektedir.

A. O. Smith, Çin’in mutfak aletleri endüstrisine
giriş yaparken aynı zamanda kolay, temiz
kaplama teknolojisinden de faydalanmıştır.
Davlumbazların yüzeyindeki yağ ve kir
her zaman zor bir problem olmuştur…
şimdiye kadar. Yeni seri davlumbaz için A.
O. Smith, tek bir dokunuşla temizlemesi
kolay bir yüzey oluşturmak amacıyla yeni bir
kaplama formülasyonu süreci geliştirdi.
Yeni A. O. Smith'in Dumansız Çift Aspiratörlü
Davlumbazı, Çin'de bekleyen birden fazla patent
ve teknik sır ile birlikte dört patent aldı.

A. O. Smith’in Çin'deki Dumansız Çift aspiratörlü
Mutfak Serisi Davlumbaz

A. O. Smith’in ProLine® Electric
Tankless ürün serisi

Hindistan'da Su Isıtma Sisteminin
Yeniden Tasarlanması
Hindistan'daki ekibimiz, birinci sınıf, üstün kaliteli
su ısıtıcısı A. O. Smith HeatBot® su ısıtıcısını
piyasaya sürerken bir takım müşteri endişesini
de göz önünde bulundurup giderdi. 15L ve 25 L
olarak mevcut olan HeatBot modelleri, müşterilerin
HeatBot modellerinin her zaman “duşa hazır”
olduğundan emin olmasını sağlayarak açıp kapatmak
istedikleri zamanı otomatik olarak programlamasını
sağlayan akıllı zamanlayıcı özelliğine sahiptir.

A. O. Smith’in Hindistan'daki HeatBot® üstün kaliteli su ısıtıcısı

Ek olarak, HeatBot ısıtıcısının üstündeki kontrol paneli,
cihazın altında bulunmaktadır ve böylece su ısıtıcıların
genellikle banyo duvarına, tavana yakın olarak monte
edildiği Hindistan'da ezber bozan bir ürün olduğunu
kanıtlamıştır. Artık müşteriler kolaylıkla kontrol paneli
görüntülemesi ve erişimi sağlayabilmektedir.
HeatBot, Hindistan'da Enerji Verimliliği Dairesi
(BEE) tarafından ülkenin en yüksek enerji verimliliği
düzeyi olan beş yıldızlı derece kazanmıştır.

Yol Açmak ve
Sınırları Zorlamak

Appleton, WI adresindeki Water Right
Şirketinin Temiz Su Test Laboratuvarında

Su Kirliliği Sorunlarının
Giderilmesi
2019 yılında Aquasana, kurşun ve kistlerin yüzde
99'undan fazlasını ve PFOA/PFOS'un yüzde 98'ini
azaltmak için sertifikalı yenilikçi bir sistem olan
OptimH2O® tüm eve yönelik olan su filtresini
piyasaya sundu. Ek olarak, OptimH2O sistemi
tüm evde anında daha temiz, daha lezzetli su
için her musluktan klor/kloraminlerin yüzde
90'ını azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.
OptimH2O sistemi, Uluslararası Sıhhi Tesisat
ve Mekanik Yetkililer Birliği (IAPMO) tarafından
çözünür ve partikül kurşun ile kist formlarının
azaltılması için NSF/ANSI Standart 53'e ve PFOA/
PFOS azaltılması için de NSF Standardı P473'e göre
bağımsız olarak test edilerek sertifikalandırılmıştır.

Müşterilere Daha Fazla Araç ve
Geribildirim Bilgileri Sunmak
2019 yılında Water-Right, Wi-Fi özelliğine sahip özel
üretim Wripli® teknoloji platformunun kullanımını
genişleterek Water-Right şirketinin ev tipi hava
enjeksiyon filtrasyon serisinde kullanılabilir hale
getirdi. Wripli yazılımı, bu modelleri ve en üst düzey
su yumuşatıcıları ile koşullandırıcılarını, Nesnelerin
İnterneti'ne (IoT) bağlayarak değerli verileri müşterilere
açık hale getirmektedir. Müşteriler programa katılmayı
seçtiklerinde su kullanımlarını gerçek zamanlı olarak
izlemek veya cihazlarını tatil moduna geçirmek için
bir uygulama kullanabilirler. Ek olarak, kullanıcılar
ihtiyaçları olan bakım ile ilgili olarak sistemlerinden
gerçek zamanlı uyarılar almayı seçebilirler.
Ve burada bitmiyor. Müşteriler, sistem performans
bilgilerini anında güvenilir su kalitesi bayileriyle
paylaşabilir ve bu da bayilerin potansiyel sorunları
önceden belirlemesini ve ürün ayarlarında
uzaktan ayarlamalar yapmasını sağlar.

Water-Right şirketinin özel üretim Wripli® teknolojisi

Aquasana'nın OptimH20®
filtrasyon sistemi

Aynı Anda Su Isıtma
ve Enerji Üretme

Isı Pompası Teknolojisinde
Yol Açmaya Devam Etmek

Yılın başında Danimarka şirketi olan EC
POWER ortaklığıyla Lochinvar ekibi, tek bir
yakıt kaynağından ısı ve elektrik üretebilen
XRGI® 25 kojenerasyon, mikro kombine
ısı ve güç sistemini piyasaya sürdü.

A. O. Smith, standart ticari elektrikli
su ısıtıcı kullanan restoranlar, okullar,
perakende binaları ve diğer tesisler gibi
hafif ticari uygulamalar için tasarlanmış
olan şimdiye kadar ilk entegre ticari ısı
pompasını piyasa sürerek 2019 yılında
başka bir "ilke" imza atmıştır.

Bünyesindeki jeneratör ile birlikte sistem, yerel
ağdan gelen elektrik tedariğini tamamlayabilen
yaklaşık 25 kW elektrik üretmektedir. Bu arada,
sistemler doğal olarak gaz motorlarından ısı
yaymaktadır. Bu ısı daha sonra konutsal veya
hidronik uygulamalar için kullanılabilen büyük
miktarlardaki suyu ısıtmak için kullanılabilir.

A.O. Smith tarafından sunulan yeni
teklif, pazardaki herhangi bir konut tipi
ısı pompasından daha yüksek verimlilik
ve %50 daha fazla depolama kapasitesi
sağlamaktadır. Ayrıca cihaz, standart elektrikli
ticari su ısıtıcısı ile karşılaştırıldığında
yıllık enerji masraflarında 3.500 ABD
Dolarına kadar tasarruf sağlayabilir.

XRGI serisi, Almanya'da “Blue Angel”
eko-etiketini kazanmıştır ve sera gazı
emisyonlarını azaltmaya yardım ettiğinden
EPA tarafından sertifikalandırılmıştır.

Danimarka şirketi olan EC Power ortaklığıyla piyasaya sürülen
Lochinvar’ın XRGI® 25 kojenerasyonu, mikro CHP sistemi

Türünün İlki Olan Başka bir Su
Isıtıcısının Piyasaya Sürülmesi
Yenilikte öncü olarak, A. O. Smith, çalışırken
elektrik harcamayan şimdiye kadar ilk ENERGY
STAR sertifikalı konut tipi gaz yakıtlı su ısıtıcısını
piyasaya sürmüştür. 40 ve 50 galon boyutlarında
mevcut olan yeni Energy Star Atmosferik Su
Isıtıcıları, bir prize yakın olmaları gerekmediğinden
adreste kurulum engeli sorunlarını giderir.
A. O. Smith mühendisleri, cihaz üzerinde, ısıyı
otomatik olarak yakalayıp hapsetmek için gaz
basıncından elde edilen enerjiyi kullanan bir damper
kapısı tasarlayıp patentini aldı. Bu da, aynı gaz
bağlantısı ve aynı havalandırması olan geleneksel
bir tesisatın rahatlığını korurken su ısıtıcısının
performansını ve enerji tasarrufunu arttırır.
A. O. Smith’in ENERGY STAR sertifikalı
Atmosferik Su Isıtıcısı

A. O. Smith'in hafif ticari uygulamalar için entegre
ticari ısı pompası su ısıtıcısı

McBee, SC'deki A. O. Smith tesisi

Ek olarak benzersiz, entegre tasarım, tüm
bileşenlerin tek bir cihazda bir araya geldiği
ve bunun kurulum ve bakımı daha kolay
hale getirdiği anlamına gelmektedir. Ayrıca
modellerde daha küçük alanlara kurulumunu
sağlayan kompakt tasarım bulunmaktadır.

Keyifli Müşteriler ve Tüketiciler

Müşteri Sorunlarını
Çözmek için A. O. Smith
Teknolojilerini Birleştirmek
A. O. Smith Çin, pazardaki büyük musluktan
doğrudan içilebilir sıcak su alma ihtiyacına çözüm
olan yeni tezgah altı ters ozmoz su arıtıcısı serisini
tanıttı. Bunu yapabilmek için tüketiciler eskiden su
arıtmak için bir cihaz ve suyu ısıtmak için başka
bir cihaz satın alarak iki ayrı cihaz satın alıyordu.
A. O. Smith, önemli ölçüde daha küçük tezgah altı
ayak izi ile hepsini yapabilen yeni tekli sebilini
tanıttı. Yeni su arıtıcısı serisi, hızlı akış hızına ve
yaklaşık yüzde 60 oranında başarılı su verimliliğine
sahiptir. Pazardaki diğer su arıtma ünitelerine
kıyasla su verimliliğini neredeyse ikiye katlar.

A. O. Smith’in tezgah altı, tekli sebili
Çin'de RO arıtıcı

Hizmetlerin
Sunumunda
Yenilik Yapmak
Ashland City, TN'de bulunan A. O. Smith
Eğitim Merkezi'nde

2019'da yenilik, sadece yeni ürün şekliyle karşımıza çıkmadı. Aynı
zamanda A. O. Smith ürünleri ile ilgilenen yüklenicileri, dağıtıcıları ve
diğer uzmanları eğitme şeklimiz de çok önemli bir konuma sahipti.
Kuzey Amerika Su Isıtma ekibi, global yayın kapasitesine sahip
son model A.O. Smith Üniversitesi video prodüksiyon ve eğitim
merkezini gururla tanıttı. Merkezin amacı, zorluklara bakmaksızın
yüklenicilere kusursuz kurulum ve daha kolay ürün hizmeti
sağlamak için gereken bilgileri vermektir. Tennessee merkezli
yeni tesis, üç tamamen işlevsel yerleşik, ticari ve tanksız ürün
laboratuvarında uygulamalı eğitim fırsatları ile müşterilerin sanal
olarak veya bizzat eğitimlere katılmalarına olanak tanıyor.
A. O. Smith Çin, benzer şekilde dünyanın öteki ucunda
HVAC İşletim Merkezi'ni ve inşaat alanı eğitim merkezini
tanıttı. Tesisler, öğrencilerin bir dizi kurulum ortamında
ürün bilgilerine sahip olabilecekleri ve pratik eğitim
alabilecekleri yaklaşık 100 istasyonla donatılmıştır.

A. O. Smith’in Yüksek
Verimli Ticari Su Isıtıcı Ürün
Yelpazesi Genişliyor
A. O. Smith, 2019'da şirketin en iyi yüksek
verimli gazlı ticari su ısıtıcıları ürün yelpazesinin
uzantısı olarak yeni Cyclone® LV'yi gururla tanıttı.
150.000 ila 500.000 BTU'da kullanılabilir olarak
türünün ilk örneği olan 220/250 galonluk geniş
su ısıtıcısı saklama alanı, ticari müşterilere çok
daha az yer kaplayarak yüksek çekme oranı
için entegre bir çözüm sunar ve A. O. Smith'in
sektörde lider Cyclone yoğuşmalı gazlı su
ısıtıcısı ailesindeki en yeni geliştirmedir.
Kurulumu kolay yeni üniteler, A. O. Smith'in
ısı transferini ve verimliliğini en üst düzeye
çıkaran son model sarmal ısı değiştiricilerinin
yanı sıra, tankı korumaya yardımcı olan
birden fazla tahrikli anoda sahiptir.

A. O. Smith’s Cyclone® LV

11270 West Park Place
P.O. Box 245008
Milwaukee, WI 53224-9508
414.359.4000
www.aosmith.com

