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Pewnego dnia Japończyk wynajmujący sąsied-
ni dom, wyszedł na papierosa i zatrzasnął wej-
ściowe drzwi. w szlafroku i kapciach przyszedł 
poprosić mnie o pomoc. w oczekiwaniu na ślu-
sarza budowaliśmy stosunki międzynarodowe 
przy kawie i winie. 
Mój sąsiad opowiedział mi o urlopach wypo-
czynkowych w jego kraju, które rocznie wyno-
szą 7 dni. Rekompensatą dla pracowników jest 
duża liczba wolnych od pracy świąt państwo-
wych. Gdy wróci do Tokio, będzie mógł tylko 
pomarzyć o własnym samochodzie, ze względu 
na brak miejsca do parkowania. Rekompensatą 
będzie miesięczny bilet na metro, który otrzyma 
od swojego pracodawcy. Opowiedział mi także 
o tym, że 80 milionów ludzi w Japonii mieszka 
stłoczonych na 20% terytorium wybrzeży, bo 
reszta kraju to góry. 
Miałem wrażenie, że z niewielkim smutkiem wspo-
mniał o kończącym się wkrótce kontrakcie. Roz-
mawialiśmy o emeryturach w Japonii po 60 roku 
życia i o wielu innych ciekawostkach. Oczywi-
ście zapytałem go również o ogrzewanie. Cóż, 
Japończycy ogrzewają swoje domy… klimaty-
zacją, w starych, tradycyjnych domach mają,  
o ile go dobrze zrozumiałem, stoliki-kuchenki  
żeliwne na oliwę.
Mój sąsiad zainspirował mnie, żeby sprawdzić 
właściwości grzewcze klimatyzacji, ponieważ 
właśnie rozważałem montaż Vitoclimy w moim 
domu. Nie brałem jednak wcześniej pod uwagę 
ogrzewania klimatyzacją, ponieważ mam w ko-
tłowni doskonałą, piętnastoletnią sztukę nówkę, 
kondensacyjny kocioł Viessmann Vitodens 200-w,  
rocznik 2005, cudowny i niezawodny, jak legen-
darny Mercedes w124. 
By być pewnym, sprawdziłem jednak kartę da-
nych technicznych klimatyzacji i mojego kotła. 
No i szok – okazało się, że Vitoclima 200 grze-
je taniej! 
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Vitoclima – alternatywny sposób 
ogrzewania budynków?
Na pewno niezły sposób na dogrzewanie
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zaopatrzona jest nawet w grzałki szczytowe, któ-
re uzupełniają ewentualne niedobory mocy urzą-
dzenia. Podczas doboru urządzenia trzeba pamię-
tać jednak o tym, że moce i parametry podawane 
dla chłodzenia (czyli 2,7 kw dla mojej klimatyza-
cji) nie są mocami grzewczymi dla temperatury 
obliczeniowej ogrzewania. Oznacza to, że zanim 
dobierzemy klimatyzator do celów grzewczych, 
musimy prześledzić jego dane dla ogrzewania  
i dostępną moc w temperaturze ujemnej. Oczy-
wiście sprawność Vitoclimy przy temperaturze 
poniżej -10°C będzie wyraźnie niższa, niż kotła 
gazowego przy takiej temperaturze, ale co naj-
ważniejsze – nie zmarzniemy i ciągle będziemy 
się ogrzewać wyraźnie taniej, niż samym prądem. 

Ile w takIm razIe kosztowałoby 
ogrzewanIe domu klImatyzacją? 

Dane pogodowe dla wrocławia dla ostatnich lat 
pokazują średnią temperaturę 8,2°C dla sezonu 
grzewczego. Najniższa chwilowa temperatura za-
notowana dla pomiarów z ostatnich kilku lat wy-
nosi -18,8°C: patrz tabela 2.
Ponownie przywołam tu wcześniejsze wyliczenia 

przy użyciu SCOP, czyli sprawność całosezono-
wą dla klimatu chłodnego. w przedstawionym 
raporcie wynosi ona 3,2. Przy takim założeniu 
otrzymalibyśmy średnioroczny koszt 1 kwh cie-
pła dla ogrzewania urządzeniem Vitoclima 200 
na poziomie 20,3 grosza, przy 24 groszach dla 
kotła kondensacyjnego. Oznacza to, że ogrzewa-
nie klimatyzacją jest 15% tańsze, niż ogrzewanie 
za pomocą kotła kondensacyjnego.
Ewentualne „klęski żywiołowe”, czyli spadki 
temperatury poniżej -15°C, gdyby faktycznie się 
przytrafiły, można opanować, wspomagając się 
grzejnikami elektrycznymi lub kominkiem, czyli 
doskonałym, bezawaryjnym, tradycyjnym, eko-
logiczno-atawistycznym, niezależnym od klęsk 
żywiołowych, prądu, zasięgu LTE i wiFi – sys-
temem grzewczym, wykorzystującym bioma-
sę, czyli paliwo odnawialne o szczególnie ko-
rzystnym współczynniku energii pierwotnej 0,3 
(kocioł gazowy 1,1). Drewno uznawane jest za 
paliwo odnawialne, ponieważ w całym cyklu ży-
cia najpierw magazynuje CO2, potem je oddaje,  
a cykl życia drzewa z punktu widzenia planety 
to zaledwie kilka chwil. Ostatecznie dwa-trzy dni  
w roku można się poświęcić, a nawet poczuć jak 

oto twarde dane:
Klimatyzator Vitoclima 200 2,7 kw
Koszt prądu: 0,65 zł / kwh
Koszt 1 kwh z gazu dla kotła kondensacyjnego 
o wysokiej sprawności: 0,24 zł
Pytanie: jakie musi być COP, żeby klimatyzator 
grzał taniej, niż mój kocioł?
Odpowiedź: 0,65:0,24 = 2,71 

Dla wartości COP powyżej 2,71 Vitoclima daje tań-
sze ciepło od kotła. Patrzymy w tabele danych 
Vitoclima – pomiary COP dla klimatu chłodnego: 
patrz tabela 1 . Tabela pokazuje test certyfikacyj-
ny dla Vitoclima 200 2,7 kw, klimat chłodny, czy-
li taki jak w Polsce. Test dotyczy pomieszczenia,  
w którym utrzymywana jest temperatura 20°C 
przy zmiennej temperaturze zewnętrznej. Dla tem-
peratury -7/-8°C wartość mocy grzewczej Vitocli-
ma wynosi 1670 w, COP w tym punkcie pracy 2,85! 
wynika z tego, że dla temperatury powyżej -8°C , 
a być może nawet jeszcze niższej (bo tabela tego 

nie pokazuje), Vitoclima 200 grzeje taniej, niż mój 
doskonały kocioł kondensacyjny. w temperatu-
rze lekko dodatniej, czyli przez większość sezo-
nu grzewczego, ta różnica będzie bardzo wyraź-
nie odczuwalna. wprawdzie COP klimatyzatora 
nie uwzględnia energii pobieranej na rozmraża-
nie parownika, tzw. defrost, ale parametr sezo-
nowego COP, czyli SCOP, uwzględnia tę energię. 
Gdybyśmy przyjęli średnioroczne, całosezonowe 
SCOP na poziomie 3,2, to średni koszt jednej ki-
lowatogodziny ciepła z klimatyzatora Vitoclima 
wyniósłby około 0,20 zł/kwh przy cenie prądu  
0,65 zł/kwh, co oznacza ogrzewanie tańsze o oko-
ło 15% od ogrzewania kotłem kondensacyjnym!

czy możemy w takIm razIe ogrzewać dom 
klImatyzatoramI przez cały rok? 

No cóż, nowoczesne jednostki Vitoclima 200  
i 300 umożliwiają pracę grzewczą nawet przy tem-
peraturze do -15°C na zewnątrz. Vitoclima 300  

Tabela 1   Tabela 2  
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zasłużenie na złomowiska. Można jednak szybciej 
ulżyć klimatowi w czasie pierwszych ochłodzeń. 
Pamiętam zeszłoroczną wizytę w polskiej stolicy 
smogu, Nowej Rudzie, mieście bez gazu, z górni-
czymi tradycjami, położonym w malowniczej do-
linie. w pierwszych dniach listopada temperatu-
ra oscylowała między 7 a 10°C, a miejskie kominy 
zrobiły z tej pięknej doliny kompletnie zamglony, 
smogowy koszmar. Zamiast „przepalać” w kop-
ciuchu, czyściej, taniej i wygodniej jest nagrzać 
dom klimatyzacją. w okresach przejściowych ko-
tły węglowe uzyskują szczególnie niskie sprawno-
ści, marnując nawet połowę wytworzonej ener-
gii. Nie ma więc co liczyć na jakikolwiek komfort, 
ponieważ temperatura w pomieszczeniach bły-
skawicznie przekracza 24-25°C, narażając użyt-
kowników na znaczne gradienty dziennej tempe-
ratury, a przez to na przeziębienia. w połączeniu 
z gwarantowaną we wspomnianym Smog City 
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), 
a dziś także z zagrożeniem epidemicznym, daje 
to kiepskie rokowania dla starszych osób. Koszt 
ogrzewania Vitoclimą z pewnością nie będzie 
wyższy, niż koszt spalonego w takie dni węgla,  
a pozostałe zalety klimatyzatora są bezdyskusyjne.  

Czy emeryt na co dzień palący w kotle węglowym 
może nauczyć się operowania pilotem klimatyza-
cji? Skoro potrafi włączyć telewizor – tak, z pew-
nością da radę pilotowi od Vitoclimy! 

no I teraz najważnIejsze pytanIe: 
Ile to kosztuje na etapIe InwestycjI? 

widziałem ostatnio w internecie promocję je-
sienną jednej z firm klimatyzacyjnych – trzy  
Vitoclimy 200 2,7 kw z montażem za 10 tysięcy 
złotych. Oczywiście to cena okazyjna, posezo-
nowa, wręcz desperacka, ale wcale nie tak odle-
gła od rynkowych realiów. w sezonie jest drożej 
– ceny oscylują nawet do 5 tysięcy za klimatyza-
tor. Dlatego właśnie warto klimatyzację monto-
wać poza sezonami: grzewczym i letnim, kiedy 
pożądane jest chłodzenie pomieszczeń. 

Arnold Schwarzenegger podczas rąbania drew-
na na opał. Niestety, męstwo i urok komandosa 
kończą się bezpowrotnie podczas porządków po 
ogrzewaniu kominkiem – mycia szyby i czyszcze-
nia urządzenia. 
to właśnie dlatego w budynkach jednorodzin-
nych, ogrzewanie podłogowe z porządnym 
kotłem gazowym lub pompą ciepła jeszcze 
długo będzie trudne do zastąpienia klimaty-
zacją. sorry, taki mamy klimat. 

a może powIetrzne pompy cIepła?

Inaczej sprawa się ma z powietrznymi pompa-
mi ciepła, czyli urządzeniami, które, identycznie, 
jak klimatyzatory, pozyskują energię, przekazu-
ją ją jednak nie bezpośrednio do powietrza, ale 
do pośredniego medium – wody grzewczej, co 
umożliwia ich współpracę z najbardziej komfor-
towym w mojej ocenie sposobem ogrzewania – 
podłogówką. Niektóre źródła podają, że w roku 
2020 w Polsce, sprzeda się więcej pomp ciepła, 
niż kotłów węglowych. I to jest bardzo dobra in-
formacja dla nas, a zwłaszcza dla naszych płuc  
i ogólnego stanu zdrowia. 

z mojej jesIennej praktykI 
„klImatyzacyjnej”, czylI o grzanIu 
I akustyce

Klimat nam się mocno zmienia. Podobno za 20 lat 
bez klimatyzacji trudno już będzie wytrzymać la-
tem. Dlatego Vitoclima już teraz zagościła w moim 
domu. Zrobiłem ostrożne październikowe próby 
– dzieci w swoich pokojach ogrzewają się klima-
tyzacją bez najmniejszych problemów, w naszej 
sypialni też nie ma problemów z ogrzewaniem 
klimatyzacją, choć temperatura na razie nie spa-
da poniżej zera. Cieszę się, bo ewentualne nad-
wyżki energii elektrycznej z fotowoltaiki będzie  

można łatwo zużyć na ogrzewanie Vitoclimą. 
Ogrzewanie całego domu klimatyzacją, najlepiej 
w wersji multisplit, czyli systemem Vitoclima 300, 
wykorzystującego jedną jednostkę zewnętrzną 
powiązaną z kilkoma jednostkami wewnętrzny-
mi w nawet 5 różnych pomieszczeniach, moż-
na zainstalować w porównywalnej cenie do no-
woczesnej kotłowni gazowej. Jeżeli dodamy do 
tego ogrzewanie podłogowe, koszt tradycyjnego 
ogrzewania będzie wyższy od wersji z grzaniem 
tylko klimatyzacją. Niewiele osób zdecyduje się 
na taki system, bo jednostka wewnętrzna klima-
tyzacji nawet przy minimalnych obrotach wenty-
latora – odrobinę szumi i wywołuje odczuwalny 
ruch powietrza, a to dla większości użytkowników 
jest niekoniecznie pożądane we własnej sypialni. 
Osobiście przywykłem już do cichutko szumiącej 
(w trybie SLEEP) Vitoclimy. w życiu bym się o to nie 
podejrzewał – zwykle przeszkadzają mi w nocy 
jakiekolwiek dźwięki. Przyjemny chłód w upalne 
noce okazał się jednak celem wartym poświęceń. 
Nasze oczekiwanie wobec komfortu cieplnego  
i akustycznego nie zawsze popychają właścicieli 
domów jednorodzinnych w kierunku takiego spo-
sobu ogrzewania. Tymczasem w biurach, domach 
letniskowych, czy sklepach – ogrzewanie klima-
tyzatorami jest coraz częściej stosowane. Urzą-
dzenia Vitoclima mają możliwość utrzymywania 
stałej temperatury 8°C, co jest wymarzonym roz-
wiązaniem w domach weekendowych. Dodat-
kowo wyposażone są w wiFi oraz pilota. Przed 
wyjazdem do takiego domku wystarczy kliknąć  
w aplikację i włączyć ogrzewanie, aby po krótkiej 
nawet podróży wejść do ogrzanych pomieszczeń. 

klImatyzacja – ogrzewanIe bez smogu

Dziś prawie wszyscy mówimy o walce ze smo-
giem. Prawda jest jednak brutalna – minie jeszcze 
wiele lat, zanim stare i nowe kotły węglowe trafią 
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