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HOST COMPONENTEN
ONDERDELEN VOOR 

BIO-ENERGIESYSTEMEN



BIOGASOPWERKING  - van biogas naar aardgas - 
HOST BIOMETHANE®
Met deze unit kan biogas worden opgewerkt naar aardgas. Door de 
unieke toepassing van membranen is de installatie in staat om met een 
zeer hoge efficiëntie (>99%) methaan uit het biogas te scheiden. Het 
biomethaan voldoet aan de standaarden om te worden ingevoed op het 
aardgasnetwerk. HoSt levert de units al vanaf 40 Nm3 biogas/u. De units 
zijn modulair op te schalen tot meer dan 2.000 Nm3.

MEMBRAANDAKEN  - minimaal warmteverlies - 
HOST (INSULATED) BIOROOF®
HoSt levert zowel enkele als dubbele membraandaken. De daken 
kenmerken zich door een hoge isolatie waarde. Geschikt als dak voor 
vergistingstanks, maar ook voor gasopslag. Daarnaast levert HoSt 
geïsoleerde dubbel membraandaken, speciaal ontwikkeld voor klanten 
die de warmte kunnen verkopen of het biogas opwerken naar aardgas. 
Het warmteverlies door het geïsoleerde dak wordt hierdoor met 60% 
gereduceerd.

WKK MOTOREN  - hoog elektrisch rendement - 
HOST BIOPOWER®
HoSt levert biogas motoren van 65 tot 2000 kWe. De WKK motoren van HoSt 
hebben een hoog elektrisch rendement en een hoge warmteterugwinning.  
WKK-units worden standaard geleverd in een container. Afhankelijk van 
de klant-specifieke wensen kunnen verschillende oplossingen worden 
aangeboden.

MIXERS  - optimale menging biomassa - 
HOST GIANTMIX®
De peddelmixers zijn ideaal voor dik materiaal en voor materiaal dat snel 
drijft (stro, gras). Met de toepassing van peddelmixers is het mogelijk om te 
vergisten met een hoog droge stof gehalte in de vergistingstank.

HOST PROPMIX®
De propellermixer van HoSt heeft een extra groot blad. Door het lage 
toerental in combinatie met het grote blad onstaat er een enorme 
stuwkracht.

HOST TOPMIX®
Een verticaal roerwerk centraal in de tank, voor tanks met vaste daken.  
Voor een optimale menging en een laag energieverbruik.

ACTIEF KOOLFILTERS  - efficiënte zwavel verwijdering -
HOST CARBON CLEAN®
Om een WKK of biogasopwerkingsinstallatie te allen tijde te beschermen 
tegen een te hoog zwavelgehalte, levert HoSt actief koolfilters. Dit filter kan 
tijdelijke pieken opvangen en kan de laatste sporen van zwavel verwijderen, 
wat grote voordelen heeft voor de levensduur en de onderhoudskosten 
van de WKK/biogasopwerking.



POMPEN  - voor alle soorten inputstromen - 
HOST PUMPING TECHNOLOGY
HoSt levert verschillende soorten pompen voor het verpompen van 
vloeistoffen naar de vergisters. Optimale menging, pompen over grotere 
afstanden en gemak in onderhoud. HoSt levert onder andere wormpompen 
voor het pompen van dikke vloeistoffen met een nauwkeurige dosering, en 
pomp units met headers en automatische kleppen. Optioneel levert HoSt 
flow meters voor een ideale dosering. Voor iedere toepassing kan HoSt een 
ideale pomp aanbieden.

FAKKELS  - bij storingen en onderhoud - 
HOST OPEN BIOFLARE®
Affakkelen van biogas tijdens onderhoud.

HOST CLOSED BIOFLARE®
Een fakkel met een niet zichtbare vlam.

HOST SPECIAL BIOFLARE®
Deze fakkel voldoet aan de NER eisen.

THERMISCHE BEHANDELING  - hogere biogasproductie - 
HOST THERMALTREAT®
Een thermische drukhydrolyse installatie van HoSt verbetert de 
afbreekbaarheid van het organisch materiaal. Daarnaast zorgt het voor 
slibreductie en verminderde schuimvorming.

HOST HYGIENISATOR®
Met een hygiënisatie unit van HoSt wordt voldaan aan Europese richtlijnen 
voor de verwerking van gecategoriseerd afval. Daarnaast wordt de 
afbreekbaarheid van producten verbeterd. 

OPSLAGTANKS  - opslag van vloeibare producten -
HOST LIQUID STORAGE®
De opslagtanks van HoSt kunnen zowel verwarmd als onverwarmd en met 
pomp en mixer worden geleverd. De tanks zijn geschikt voor de ontvangst 
van vloeibare producten zoals mest, etensresten, glycerine, slib en andere 
vloeibare materialen.

VASTE STOF INVOER  - betrouwbare invoersystemen - 
HOST MIXING/DOSING FEEDER®
Meng/doseer bak. Dit systeem biedt de meeste flexibiliteit voor 
verschillende soorten invoer substraten. Door de plaatsing op weegcellen 
is een nauwkeurige invoer mogelijk. 

HOST MOVING FEEDER®
Container met grote bewegende vloer voor het voeden van homogene 
stromen zoals mais.

HOST BIOMIX FEEDER®
In de HoSt Biomix Feeder® wordt een mengsysteem toegepast waarbij de 
vaste stof vermengd wordt met vloeistoffen/ digestaat. Onderdeel van dit 
systeem is een HoSt BioCut, waarmee de biomassa verkleind wordt.
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FILTERS  - optimale bescherming vergisters - 
HOST FILTER BASKET®
Met het filtersysteem van HoSt worden grotere delen uit de vloeistof 
input stroom gezeefd. Het filter is zo uitgevoerd dat onderhoud en legen 
eenvoudig uit te voeren is.

BESTURINGSSYSTEMEN  - geavanceerde controle - 
HOST PLANTCONTROL®
Met de besturingssystemen van HoSt beschikt u altijd over een geavanceerd 
systeem waarmee op afstand kan worden aangestuurd en trends kunnen 
worden gevolgd. Plaatsing is mogelijk in een controle container of in een 
gebouw. Touch-screen monitoringssysteem. Besturing is ook mogelijk 
via een internetverbinding zodat u overal ter wereld uw installatie kunt 
monitoren op mobiel, tablet of PC.

Gegarandeerd de hoogste kwaliteit
HoSt levert uitsluitend componenten en onderdelen van de hoogste 
kwaliteit. De componenten kenmerken zich door het gemak in 
onderhoud en de lange levensduur. HoSt beschikt over een groot 
gecertificeerd serviceteam door heel Europa. Zij worden altijd 
bijgestaan door engineers voor een optimale toepassing van de 
componenten voor uw installatie.

Naast de hoofdvestiging 
in Enschede, Nederland 
heeft HoSt een uitgebreid 
netwerk van kantoren en 
vertegenwoordigers in o.a.:

• Bulgarije
• Duitsland
• Frankrijk
• Groot Brittannië
• Ierland
• Italië 
• Kroatië
• Letland 
• Oekraïne 
• Polen
• Roemenië
• Rusland

SPARE PARTS & ADDITIEVEN  - breed aanbod - 
HOST SPARE PARTS
HoSt heeft een groot aanbod van onderdelen voor bio-energiesystemen 
waaronder versnijders, kijkgaten, overdrukventielen, blowers, 
schuimdetectoren, sensoren en warmte headers.

HOST ADDITIVES
HoSt levert additieven zoals actief kool, sporenelementen, antischuim, 
ijzerslib en enzymen om het vergistingsproces te optimaliseren.
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