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مقدمه
این کتاب ترجمهای از فصل « »Centrifugal Pumpsاز مجموعه
هندبوکهای چهارگانه انجمن سرمایش ،گرمایش و تهویه مطبوع
آمریکا ( )ASHRAEجلد  Systems and Equipmentاس�ت
که بخشهای اندکی به آن اضافه شده است.
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