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APRĪKOJUMS 

BIOENERĢIJAS SISTĒMĀM



IEKĀRTAS BIOGĀZES KVALITĀTES UZLABOŠANAI  
- no biogāzes līdz dabasgāzei - 
HOST BIOMETHANE®
Host piedāvā kompaktu iekārtu biogāzes sastāva uzlabošanai līdz 
dabasgāzes kvalitātei. Membrānas tipa atdalīšanas sistēmas darbība ir 
vienkārša un tās detaļas ir viegli maināmas. Iekārta spēj atdalīt metānu no 
biogāzes ar ļoti augstu efektivitāti, līdz pat 99%. 

JUMTA MEMBRĀNAS - minimāli siltuma zudumi  -
HOST (INSULATED) BIOROOF®
HoSt piedāvā viena slāņa un un dubultās jumtu membrānas. Pateicoties 
īpašajam Host jumta membrānu dizainam,  biogāzes noplūdes 
iespējamība ir samazināta līdz minimumam. Membrānas jumtiem 
raksturīga minimāla  gāzes caurlaidība, izturība un vienlaicīgi maksimāls 
gāzes uzglabāšanas tilpums. Membrānas jumti ir piemēroti visa veida 
laikapstākļiem.

KOĢENERĀCIJAS STACIJA  - augsta energoefektivitāte- 
HOST BIOPOWER®
HoSt piedāvā biogāzes dzinējus  ar jaudu no 65 līdz 2000 kW. HoSt 
koģenerācijas staciju dzinējiem ir augsts saražotās elektrības 
efektivitātes un siltuma reģenerācijas koeficients. Koģenerācijas iekārtas 
tiek piegādātas konteinerī. Atkarībā no īpašajām Klienta prasībām, HoSt 
var piedāvāt dažādus tehnoloģiskos risinājumus koģenerācijas stacijām. 

MAISĪTĀJI  - pilnvērtīga biomasas maisīšana - 
HOST GIANTMIX®
Lāpstiņu tipa maisītāji ir īpaši paredzēti biezu materiālu sajaukšanai. Ar 
HoSt GiantMix® ir iespējams izmantot relatīvi sausa tipa barošanas 
programmu un tai nav nepieciešams  pievienot ūdeni.

HOST PROPMIX®
HoSt propellertipa mikserim ir īpaši liela atbalsta ass, kas nodrošina lielu 
griezes momentu, neskatoties uz nelielo rotācijas ātrumu. Lēnā rotācija 
savukārt nodrošina  zemu detaļu nodilumu to ekspluatācijas laikā. 

HOST TOPMIX®
Visefektīvākais maisīšanas veids. Maisītājs ar vertikālu asi tvertnēs, virs 
kurām ir stingri nofiksēts jumts. 

AKTĪVĀS OGLES FILTRI  - racionāla ogles apmaiņa  -
HOST CARBON CLEAN®
Lai uz visiem laikiem aizsargātu koģenerācijas staciju (vai gāzes attīrīšanas 
iekārtas) no pārāk augsta sēra līmeņa, HoSt piedāvājumā ir aktīvās ogles 
filtri. Aktīvās ogles filtrs var pilnībā absorbēt gan īslaicīgus izteikti 
augstus sēra piesārņojumus gan arī absorbēt pēdējās sēra paliekas gāzē. 
Tas labvēlīgi ietekmē un pagarina koģenerācijas iekārtas (vai gāzes 
attīrīšanas sistēmas) ekspluatācijas laiku. 



SŪKŅI  - parfedzēts visiem barošanas veidiem -  
HOST SŪKNĒŠANAS SISTĒMAS
HoSt piedāvā dažāda veida sūkņus. Atkarībā no pildāmā izejmateriāla un 
klienta prasībām, HoSt izstrādā piemērotāko risinājumu šķidrās masas 
sūknēšanai uz bioreaktoru. HoSt sūkņus raksturo laba masas sajaukšana, 
pārpumpēšana lielos attālumos un viegla apkalpošana ekspluatācijas laikā.

BIOGĀZES LĀPAS  - droša biogāzes dedzināšana- 
HOST BIOFLARE®
Biogāzes sadedzināšanai HoSt piedāvā dažādas jaudas lāpas. HoSt 
piedāvājumā ir atvērtā tipa lāpu sistēmas, slēgta tipa lāpu sistēmas, un 
speciālā pasūtījuma lāpas, kuras tiek izgatavotas atbilstoši klienta 
prasībām un speciāliem  normatīviem.  

TERMISKĀ APSTRĀDE  - palielināta biogāzes ražošana -  
HOST THERMALTREAT®
Termiskā spiediena hidrolīzes (TPH) iekārta uzlabo organisko vielu 
bioloģiskās noārdīšanās procesu, uzlabo biogāzes produktivitāti, samazina 
nogulšņu un putu veidošanos.

HOST HYGIENISATOR®
Sanitācija 2. kategorijas  atkritumiem tiek veikta pirms fermentācijas procesa 
atbilstoši Eiropas normatīvajām prasībām.

UZGLABĀŠANAS TVERTNES  - šķidro produktu uzglabāšana -
HOST LIQUID STORAGE®
HoSt piedāvā dažādus tehnoloģiskos risinājumus šķidro izejmateriālu 
izmantošanai. Atkarībā no materiāla veida un nepieciešamā uzglabāšanas 
apjoma, HoSt var piedāvāt betona tvertnes un starpkrātuves un/vai 
poliestera silosus ar apkuri vai bez. No uzglabāšanas tvertnēm, 
starpkrātuvēm un/vai silosiem, tie tiek pārsūknēti uzreiz fermenterī.

SAUSĀS IELĀDES SISTĒMAS  - Izturīgas padeves sistēmas -
HOST MIXING/DOSING FEEDER®
Visbiežāk sastopamā sausās ielādes sistēma ir aprīkota ar maisīšanas / 
dozēšanas trauku un padeves šnekiem.

HOST MOVING FEEDER®
Konteiners ar kustīgu grīdu un ar padeves  šnekiem. Liela laukuma, kustīga 
grīda viendabīgas izejvielu masas padevei, izmantojot tādus irdenus 
izejmateriālus, kā piemēram kukurūza. 

HOST BIOMIX FEEDER®
Pretēji transportieru šnekiem, šī ir maisīšanas sistēma, kur sausās daļas 
tiek sajauktas ar šķidro masu/digestātu, lai šo masu būtu iespējams tālāk 
pārpumpēt ar sūkni. 
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FILTRI  - pilnvērtīga bioreaktora aizsardzība  - 
HOST FILTER BASKET®
HoSt filtru sistēma ir paredzēta lielāka izmēra materiālu atdalīšanai no 
kopējās šķidro izejmateriālu plūsmas. Sistēmas pamatā ir kaste ar 
caurumiem, kas izsijā lielākās materiālu daļiņas un tādejādi pasargā 
iekārtas no mehāniskiem bojājumiem.

VADĪBAS SISTĒMAS - uzlabota stacijas kontrole - 
HOST PLANTCONTROL®
HoSt Jums piedāvā progresīvu stacijas kontroles vadības sistēmu 
PlantControl®. Staciju ir iespējams kontrolet attālināti un arhivētās 
informācijas tabulās var sekot līdzi procesam. Parasti vadības kontroles 
sistēma tiek uzstādīta vadības konteinerī vai ēkā. Sistēmai ir skārienjūtīgs 
vadības panelis. Sistēmu ir iespējams kontrolēt  caur datoru jebkurā vietā 
izmantojot interneta pieslēgumu. 

Augstākās kvalitātes garantija
HoSt piedāvā tikai augstākās kvalitātes detaļas un aprīkojumu. HoSt 
detaļas raksturo viegla apkope un ilgs kalpošanas laiks. 
HoSt kompānijai ir plaša sertificēta servisa komanda visā Eiropā, 
kas, sadarbojoties ar inženieriem, nodrošina optimālu daļu izvēli un 
pielietojumu tieši Jūsu stacijas vajadzībām.

Papildus galvenajam biro-
jam, kas atrodas Enšēdē, 
Nīderlandē,
HoSt ir plaši pārstāvēts visā 
Eiropā:
• Apvienotā Karaliste
• Bulgārija
• Francija
• Īrija
• Ireland
• Itālija
• Krievija
• Horvātija
• Latvija 
• Polija
• Rumānija
• Ukraina

REZERVES DAĻAS - iespējams uzstādīt dažāda veida iekārtas - 
HOST REZERVES DAĻAS
Host piedāvā plaša spektra rezerves daļas bioenerģijas sistēmām, kā, 
piemēram, pārspiediena vārsti, ventilatori, gāzes detektori un siltuma 
sadales kolektori.

HOST PAPILDUS VIELAS
HoSt piedāvā daudz dažāda veida papildus vielu, piemēram, aktīvā ogle, 
mikroelementi, līdzekļi putu novēršanai, dzelzs dūņas un enzīmi, lai 
uzlabotu fermentācijas procesu Jūsu biogāzes stacijā.   
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