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HoSt Biomethane®



COMPACT SYSTEEM

WARMTETERUGWINNING

EENVOUDIGE BEDRIJFSVOERING

PRIJSWINNENDE TECHNOLOGIE

BIOGASOPWERKING 
SYSTEMEN

De biogas opwerkingsinstallatie van HoSt kan worden toegepast voor 

biogas afkomstig van verschillende type installaties. De installatie is 

rendabel voor zowel installaties op kleine als op grote schaal.

De installatie van HoSt past in een container. Dit maakt de het tot een 

compact systeem met een grote flexibiliteit. Het systeem is eenvoudig te 

plaatsen bij zowel bestaande als nieuwe installaties. 

HoSt Biomethane® heeft de hoogste warmteterugwinning in de markt, 

tot wel 30 kWth per 100 m3/u biogas ingaand. Dit resulteert in minder 

energieverbruik voor het proces. Tevens is de eventuele restwarmte elders 

inzetbaar voor de klant.

Door een relatief eenvoudig processchema en onderdelen van de hoogste 

kwaliteit, is de biogasopwerking unit onderhoudsarm. HoSt biedt 

begeleiding van experts tijdens het gehele proces, van engineering tot 

installatie van de opwerkingsunit. 

Het verkregen biomethaan kan worden toegepast voor verschillende 

doeleinden. Zo kan het gas wordt ingevoed op het aardgasnetwerk, of 

worden ingezet als transportbrandstof CNG of LNG.

Er zijn geen chemicaliën benodigd voor het schoonmaken van het biogas 

en er is slechts sprake van zeer minimaal methaanverlies. Het biogas wordt 

eerst gereinigd en gecomprimeerd naar hoge druk. Deze technologie is 

onder meer bekroond met de Jan Terlouw Innovatieprijs in 2012.

Naast de productie van groen gas om in te voeden op het aardgasnet, 

kan HoSt ook CO2 vervloeiing systemen leveren als toevoeging aan de 

biogasopwerking. Door een combinatie van koeling en compressie kan het 

gasvormige CO2 vloeibaar worden gemaakt. 

OPTIONELE CO2 VERVLOEIING

AARDGASKWALITEIT

RENDABEL



Eén van de opties is dat het verkregen gas wordt 

ingevoed op het aardgasnetwerk. Door de 

membraantechnologie van HoSt ontstaat er een 

groen gas dat voldoet aan de eisen voor het invoeden 

op het nationale gasnetwerk. Een andere optie is om 

het verkregen gas in te zetten als transportbrandstof 

CNG of LNG. De restwarmte en het CO2 kan elders 

worden ingezet, bijvoorbeeld in broeikassen.

GROEN GAS TOEPASSINGEN

Type: RWZI 

Capaciteit: 40 m³/u

Jaar: 2015

Capaciteit: 1000 m³/u

Systeem: 40 ft container

Type: Boerderijschaal installatie

Capaciteit: 30 m³/u

Systeem: 20 ft container

CO2 VERVLOEIING

GAS 
KOELING

GAS
CONDITIONING

GAS SCHOONMAKEN

WARMTETERUGWINNING

COMPRESSIE

GAS SCHEIDING 
OVER MEMBRANEN

INVOEDING IN 
GASNET

VLOEIBAAR CO2

RECENTE PROJECTEN
Gootschalige biogasopwerkingsinstallatie geplaatst 

om het biogas afkomstig van de vergistingsinstallatie 

op te waarderen naar aardgaskwaliteit. Het groene gas 

wordt geïnjecteerd in het aardgasnet

Deze installatie vergist ongeveer  8000 ton mest 

per jaar. Het biogas wordt opgewaardeerd tot 

aardgaskwaliteit. Het gas wordt ingevoed op het 

aardgasnet.

Bij deze RWZI is een kleinschalig biogasopwerking 

systeem geplaatst. Het biogas, verkregen 

uit slibvergisting, wordt opgewaardeerd tot 

aardgaskwaliteit en ingevoed op het aardgasnet.

Waalwijk, Nederland

Den Bommel, Nederland

Assen, Nederland

LNG / CNG

Jaar:  2015

Type: industriële biogasinstallatie

Systeem: 20 ft container

Jaar:  2013

In de membraanunit wordt het gas gescheiden 

door een opgelegd drukverschil over het 

membraan. Twee gasstromen worden verkregen; 

een gas met een hoog methaangehalte en een gas 

met een hoog CO2 gehalte. Door de hoogwaardige 

membranen en de recuperatie van methaan 

kan de hoogst mogelijke gasopbrengst worden 

bereikt. Het gas kan worden opgewaardeerd tot 

het gewenste methaangehalte.

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

Tel  +31 (0)53 460 90 80
Fax  +31 (0)53 460 90 89
Web  www.host.nl
Email  info@host.nl
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HoSt is één van de grootste leveranciers van bio-energie installaties in Europa. De expertise van 
HoSt richt zich op de technologische ontwikkeling van de verwerking van biomassastromen 
en de levering van systemen voor duurzame energieopwekking uit biomassa. HoSt levert 
biogasinstallaties voor boerderij en industrie, biogasopwerking systemen, houtgestookte ketels 
en warmtekrachtinstallaties en wervelbedvergassers.

Naast de levering van complete installaties ontwikkelt HoSt een breed scala aan onderdelen en 
componenten voor de optimalisatie van bio-energie systemen. Met meer dan 20 jaar ervaring in 
het ontwerpen, bouwen en monteren van installaties en een groot service team door heel Europa 
is HoSt uw ideale partner op het gebied van bio-energiesystemen.
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