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EENVOUDIGE BEDIENING

HoSt

biedt

een

totaaloplossing

voor

biogasinstallaties voor de anaerobe vergisting van
organische afvalstromen. Met uitgebreide ervaring,

STERK GEAUTOMATISEERD

interne kennis en expertise sinds 1991 heeft HoSt

TOEKOMSTBESTENDIG ONTWORPEN

met succes wereldwijd honderden biogasprojecten

HOGE BESCHIKBAARHEID
DE BESTE OPLOSSING OP MAAT GEMAAKT
ROBUUSTE, HOGE KWALITEIT ONDERDELEN
24/7 SERVICE & ONDERHOUD

Onze bewezen geavanceerde technologie
maakt het mogelijk om:
■

gerealiseerd.
Het

geproduceerde

biogas

kan

worden

opgewaardeerd naar groen gas met als toepassing

■

gasnetinjectie of voor gasvulstations, of kan worden
omgezet naar groene stroom en warmte met een
warmtekrachtkoppeling.

HoSt biogasinstallaties zijn op maat gemaakt voor uw beste technische economische
bio-energieoplossing en onderscheiden zich door verschillende technologieën en vele innovaties:

Technologie
voor digestaatbehandeling

Gepatenteerde
geïsoleerde
dubbelmembraandaken

BIOGASINSTALLATIES
OP MEST
Met de Microferm mestvergister kan elke boer op
kleine schaal en volledig zorgeloos biogas en groen
gas produceren door het anaeroob vergisten van
mest. De kracht van deze microvergister ligt in de
eenvoud met bewezen technologie, laag risico en
lage investering.

Volledige
warmteterugwinning

Technologie
voor
strobehandeling

AGRARISCHE
BIOGASINSTALLATIES
Agrarische biogasinstallaties zijn uitermate geschikt
voor ondernemende agrariërs die bio-energie willen
produceren uit mest en agrarische bijproducten.
Deze installaties kunnen de moeilijkste agrarische
afvalstromen verwerken dankzij onze geavanceerde
invoer- en mengtechnologie.

Een breed scala aan biomassastromen te
vergisten, zoals slib gras, mest, kippenmest,
agrarische bijproducten, stro, slachtafval en
vloeibare afvalstromen;

“

We waren honderd procent ervan overtuigd
dat we wilden investeren in een HoSt

monomestvergister vanwege de professionaliteit
en de ervaring van HoSt met mestvergisting.
We zijn erg tevreden over het bewakings- en
besturingssysteem dat een goed en duidelijk
overzicht geeft. We kunnen de installatie online

Een hogere organische belasting te
behalen dankzij geoptimaliseerde
dosering en menging. Dit zorgt voor het
ideale mengsel en resulteert in een stabiel
anaeroob vergistingsproces en een hoge
biogasproductie;

■

De hoogste processtabiliteit en
beschikbaarheid te behalen dankzij de
toegepaste mixtechnologie, waardoor
de efficiëntie van de omzetting van
organisch materiaal naar energie wordt
gemaximaliseerd;

■

Waardevolle eindproducten te
produceren uit digestaat.

INDUSTRIËLE
BIOGASINSTALLATIES
HoSt heeft ruime ervaring in het turnkey leveren
van industriële biogasinstallaties. In deze industriële
vergistingsinstallaties worden organische afvalstromen
anaeroob vergist zonder toevoeging van mest. Een breed
scala aan biomassastromen kan worden vergist. De meest
optimale menging en continue processtabiliteit wordt te allen
tijde gegarandeerd.

en zelfs via onze smartphone bedienen. Alles
is sterk geautomatiseerd en verloopt soepel.
De installatie werkt goed en hebben er geen
omkijken naar. Het enige waar we voor moeten
zorgen is dat er genoeg mest beschikbaar is.

“

FLEXIBILITEIT IN BRANDSTOF

Familie Loonen, Nederland | 40 Nm3/u groen gas
16.000 ton (stro)mest per jaar | gasnet injectie

BIOGASINSTALLATIES
OP SLIB
Met de behandelingssystemen voor zuiveringsslib van
HoSt heeft elke riool- of afvalwaterzuiveringsinstallatie
de potentie om energieleverancier te worden. HoSt
past een combinatie van thermofiele en mesofiele
anaerobe vergisting toe om de hoeveelheid slib te
verminderen en de energie-output te maximaliseren.

“HoSt biogasinstallaties dragen bij aan het succes van een circulaire economie door het
produceren van hernieuwbare energie, oplossen van afvalvraagstukken en creëren van
waardevolle eindproducten uit organisch afval. We streven ernaar om marktleider te blijven en
een belangrijke speler wereldwijd te zijn met onze uiterst geavanceerde bio-energiesystemen”.
CEO Herman Klein Teeselink

HoSt biedt een breed scala aan diensten aan. Van 24/7 service en onderhoud aan de door ons
geleverde biogasinstallaties tot procesanalyse en procesoptimalisatie om te garanderen dat uw
installatie optimaal functioneert.

Een sterke focus op onderzoek en ontwikkeling geeft ons de praktische toepassingen die de basis
vormen van ons en uw succes. Bij onderzoeksfaciliteit van HoSt in Waalwijk worden nieuw ontwikkelde
technologieën getest alvorens deze op de markt worden gebracht. Dankzij ons eigen laboratorium
kunnen we testen uitvoeren, zoals biogas- en digestaatanalyses.
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HoSt voert haalbaarheidsstudies uit, kan de benodigde vergunningen voor installaties verzorgen en
verkrijgen, biedt projectmanagement, projectontwikkeling en engineeringactiviteiten aan en kan het
hele proces vanaf het begin tot aan het gewenste doel verzorgen.
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